
Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítvány

Alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglaltan az alapítók 2014. augusztus 30-i
módosításainak megfelelő tartalommal

(a változott szövegrészek dőlt betűvel)



Alapító okirat

Jelen alapító okirattal az I. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi  V.  törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján,  valamint az egyesülési  jogról,  a  közhasznú
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi
CLXXV.  törvényben  (a  továbbiakban:  Ectv.)  foglaltakra  tekintettel  tartós  közérdekű  célra,
határozatlan időre alapítványt kívánnak létrehozni az alábbiak szerint:

I.
Alapítók

Filátz Tibor (született:  Sopronban, 1959. január 27. napján,  anyja neve: Horváth Rozália,
9484 Pereszteg, Fő utca 18. szám alatti lakos),

Horváth Lajos (született: Sopronban, 1961. május 28. napján, anyja neve: Koloszár Anna,
9484 Pereszteg, Széchenyi utca 26. szám alatti lakos),

Varga József (született: Sopronban, 1957. július 26. napján, anyja neve: Gréger Anna, 9484
Pereszteg, Temető utca 20. szám alatti lakos).

II.
Az Alapítvány neve

Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítvány

III.
Az Alapítvány székhelye

Peresztegi Római Katolikus Plébánia Hivatal
9484 Pereszteg, Fő u. 61.

IV.
Az Alapítvány célja

Pereszteg  község  egyházi  és  történelmi  műemlékeinek  megóvása,  helyreállítása.  A
bemutatásukat lehetővé tevő utak és közvetlen környezetük kialakítása, rendezése.
Pereszteg  község  népi  hagyományainak  feltárása  és  megőrzése,  a  korabeli  paraszti
gazdálkodás épületi és tárgyi eszközeinek megóvása.
Az  Alapítvány  a  műemlékek  helyreállítását  szolgáló  célok  megvalósításához  szükséges
közösségszervező  és  mozgósító  szerepe  mellett  az  emberi  és  pénzügyi  erőforrások
előteremtésében is aktív részt vállal.

V.
Közhasznú rendelkezések

A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem.

Az  Alapítvány  ezen  közhasznú  tevékenységét  közösségi  kulturális  hagyományok,  értékek
ápolásának,  művelődére  szerveződő  közösségek  tevékenységének  támogatása,  a  kulturális
örökség  (helyi)  védelme,  az  épített  környezet  alakítása  és  védelme  közfeladatokhoz
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kapcsolódóan végzi.

Ezen közfeladatok teljesítését a következő jogszabályhelyek írják elő:
- a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
121. § a)-b) pont,

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdés 13. pont,

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdés,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A.

§ (2) bekezdés.

Az  Alapítvány  gazdálkodási-vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  vagy  a  létesítő
okiratban  meghatározott  alapcél  szerinti  tevékenység  megvalósítását  nem  veszélyeztetve
végez.

Az Alapítvány  a  gazdálkodása  során  elért  eredményt  nem  osztja  fel,  azt  a  jelen  alapító
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítók  kijelentik,  hogy az  Alapítvány  az Ectv.  32.  §-ában foglalt  követelményeknek
megfelel,  a  társadalom  és  az  egyén  közös  szükségleteinek  kielégítéséhez  megfelelő
erőforrásokkal  rendelkezik,  továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, így
kéri a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét.

VI.
Csatlakozás

Az  Alapítvány  nyílt,  ahhoz  magyar  és  külföldi  természetes  és  jogi  személyek,  jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságok vagy bármilyen más közösség, szervezet egyaránt
csatlakozhat,  ha  a  IV.  pontban  megfogalmazott  célok  eléréséhez  vagyonrendeléssel
hozzájárulnak, vagy más módon az Alapítvány célkitűzéseit  támogatják és a jelen Alapító
Okirat rendelkezéseit elfogadják.

A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká, alapítói jogok gyakorlására nem
jogosultak.

VII.
Az Alapítvány vagyona

Az Alapítvány induló vagyona 200.000,-  (kettőszázezer)  Ft,  amely egyúttal  az Alapítvány
törzsvagyona. Az alapítók az induló vagyont már az Alapítvány rendelkezésére bocsátották.
Az Alapítvány induló vagyona növekedhet a törzsvagyon hozadékával, az alapítók további
befizetéseivel, a jelen alapító okirat VI. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók
hozzájárulásaival,  egyéb  felajánlások,  támogatások  útján,  valamint  az  ügyvezető  szerv
gazdálkodásának eredményével.
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés az ügyvezető szervet (kuratórium) illeti meg.

Az  alapítványi  vagyon  kizárólag  az  alapító  okiratban  megjelölt  célok  megvalósítására
fordítható.  A vagyont  oly  mértékben  szabad  felhasználni,  hogy  a  működéshez  szükséges
vagyon folyamatosan rendelkezésre  álljon.  A kuratórium saját  kezdeményezésre,  kérelem,
vagy pályázat alapján dönt a vagyon felhasználásáról.
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Az alapítók felhatalmazzák a kuratóriumot, hogy az Alapítvány vagyonának a törzsvagyont
meghaladó részére - a célok elősegítése érdekében - vállalkozzék. Ez a gazdasági tevékenység
azonban elsődleges fontosságú sohasem lehet, nem előzheti meg az Alapítvány céljait, azokat
gazdasági tevékenységével nem veszélyeztetheti. Az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával
felel.

Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez.

Az  Alapítvány  éves  bevétele  nem  haladja  meg  az  ötvenmillió  forintot,  ezért  az  alapítók
felügyelő szervet nem hoznak létre.
Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az  ötvenmillió forintot, az alapítók a
kuratóriumtól elkülönülő felügyeleti szervet hoznak létre.

VIII.
Az Alapítvány vagyonának kezelője

Az Alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium.

Az alapítványi vagyon kezelésére az alapítók hét tagú kuratóriumot kérnek fel, mely elnökből,
titkárból és tagokból (együttesen: a kuratórium tagjai) áll. A kuratórium tagjai az Alapítvány
vezető tisztségviselői.

A kuratórium tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

A kuratórium tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem  lehet  a  kuratórium  tagja  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen
szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Nem  lehet  a  kuratórium  tagja  az,  akivel  szemben  az  Ectv.  39.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott kizáró ok áll fenn (A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem
lehet  más  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselője  az  a  személy,  aki  korábban  olyan
közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselője  volt  -  annak  megszűnését  megelőző  két  évben
legalább  egy  évig  -,  amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az
állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami
adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás  intézkedést  alkalmazott,  vagy  üzletlezárást  helyettesítő
bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.).

Az  alapítvány  kedvezményezettje  és  annak  közeli  hozzátartozója  nem  lehet  a  kuratórium
tagja. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
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A kuratórium tagjai:

Elnök: Horváth Gábor (9484 Pereszteg, Mező utca 1.)
Titkár: dr. Gottlieb László (9484 Pereszteg, Fő utca 20.)
Tagok:
Czákler Lászlóné (9484 Pereszteg, Sport utca 11.)
ifj. Gottlieb Gyula (9484 Pereszteg, Sport utca 19.)
Horváth László (9484 Pereszteg, Petőfi utca 27.)
Juhászné Sebestyén Andrea (9484 Pereszteg, Széchenyi utca 59.)
Sebestyén Zoltán (9400 Sopron, Vitnyédi utca 11.)

A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapítók jelölik ki határozatlan időre.

A kuratóriumi tagság a kuratóriumi tag  halálával,  visszahívással  vagy a kuratóriumi  tag
lemondásával szűnik meg.

A kuratórium tagjainak visszahívására az alapítók jogosultak, amennyiben:
- a kuratóriumi  tag  egymást  követő  kettő  kuratóriumi  ülésen  alapos  ok  nélkül  nem

jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki,
- a kuratóriumi tag az Alapítvány céljait veszélyeztető tevékenységet végez.

A  kuratórium  tagja  az  alapítókhoz  címzett  nyilatkozatával,  indokolás  nélkül,  30  napos
lemondási idővel a kuratóriumi tagságáról bármikor lemondhat.

IX.
A kuratórium feladatköre

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi céloknak
megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekről.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapítók részére
tájékoztatást  adni  az  addig  végzett  munkájáról,  így  különösen  az  alapítványi  vagyon
kezeléséről és felhasználásáról.
A kuratórium feladata továbbá az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása.

X.
A kuratórium működése

A kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de legalább fél évente egy alkalommal ülésezik.

A kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülést csak jogszabályban meghatározott esetekben (pl.:
személyiségi jogok, személyes adatok védelme) tarthat.

A kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend feltüntetésével és a tervezett
napirendek  megküldésével  úgy,  hogy  az  érintettek  az  ülés  előtt  legalább  5  munkanappal
megkapják.  A  meghívónak  tartalmaznia  kell  az  ülés  helyének  és  napjának,  kezdési
időpontjának  megjelölését  is.  A  napirendhez  a  kuratórium  tagjai  az  ülésen  szóban
kiegészítéseket  fűzhetnek,  az  ülés  napirendjét  a  tagok  nyílt  szavazással,  egyszerű
szótöbbséggel fogadják el.

Ha  a  kuratórium  ülése  nem  volt  szabályszerűen  összehívva,  akkor  csak  úgy  hozhat
határozatot, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagoknak több, mint a fele az ülésen jelen van.
Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel ismét
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össze kell hívni, a határozatképességhez ilyen esetben is legalább 4 tag jelenléte szükséges.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével.
Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon
belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke
nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A kuratórium  határozatait  nyílt  szavazással,  a  tagok  szavazatainak  egyszerű  többségével
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium ülésének állandó tanácskozási jogú meghívottai:
- az alapító képviseletében eljáró személy,
- minden  olyan  személy,  akit  a  kuratórium ülésére  szakértőként  tanácskozási  joggal

meghívnak.

A kuratórium üléseit az elnök vezeti.
Ha az ülés kezdetekor az elnök megállapítja a határozatképtelenséget,  akkor az ülést  nem
nyitja meg. Ha az ülés folyamán az elnök bármikor határozatképtelenséget állapít meg, akkor
az ülést bezárja, vagy elnapolja.
Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a kuratórium egyszerű szótöbbséggel fogadja
el.

Szavazni személyesen kell.  A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet,  a főszabály a nyílt
szavazás. A nyílt szavazás név szerinti is lehet. A név szerinti vagy titkos szavazásra bármely
kuratóriumi tag javaslatot tehet, a kérdésben a kuratórium vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel
dönt.
A név szerinti szavazás esetén a kuratóriumi tagok névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni.
A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A szavazás számszerű eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a döntést.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet  részt  az  a személy,  aki  vagy akinek  közeli
hozzátartozója  a  határozat  alapján  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesül,  vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az  ülésen  részt  vevő  kuratóriumi  tagok,  illetve  minden  jelenlévő  személy  köteles  a
tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.
A kuratórium üléseiről a titkár jegyzőkönyvet készít.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és időpontját,
- a résztvevők nevét,
- az egyes napirendeket,
- a vitában elhangzott vélemények rövid tartalmát,
- évente  újrakezdődő  folyamatos  számozással  a  Kuratórium határozatait  és  a  döntés

hatályát,
- a szavazás számszerű eredményét és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a

kisebbségi véleményt,
- az elnök esetleges intézkedéseit.

 
Ha a kuratóriumi tag indoklással kéri, akkor felszólalását szó szerint kell a jegyzőkönyvbe
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felvenni.

A kuratóriumi  tag  kérésére  az  írásban  is  benyújtott  hozzászólását  a  jegyzőkönyvhöz  kell
mellékelni, illetve véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvet az elnök aláírásával hitelesíti.  Akadályoztatása esetén a  titkár  és egy, az
ülésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A kuratórium üléseikről készített jegyzőkönyvet az alapítónak és a kuratórium tagjainak a
kuratóriumi ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
A  kuratórium  döntéseiről  az  érintettek  a  döntést  követő  15  napon  belül  levélben  kell
tájékoztatni, a tájékoztatás a titkár feladata.

A meghozott határozatokról a titkár folyamatos nyilvántartást vezet. (Határozatok Könyve),
melynek tartalmaznia kell a kuratórium döntéseit,  a döntés időpontját és hatályát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányát is.

XI.
A nyilvánosság biztosítása

A titkár a kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli, továbbá a kuratórium döntéseit,
az  Alapítvány  működésére  vonatkozó  éves  beszámolót,  a  közhasznú  szolgáltatások
igénybevételének  módját,  valamint  az  Alapítvány  tevékenységével  és  gazdálkodásával
összefüggő  legfontosabb  adatokat  Pereszteg  község  honlapján  (www.pereszteg.hu)
közzéteszi.  A döntések  közzétételére  azok meghozatalát  követő  15 napon belül,  az  egyéb
adatok közzétételére legalább évente egy alkalommal kerül sor.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnökével való
egyeztetés után az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet.

XII.
Az Alapítvány képviselete

Az Alapítványt a kuratórium elnöke és a titkár önállóan képviseli.

XII.
Az alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnik, ha
- az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapítók új célt nem határoztak meg;
- az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy

más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
- az  Alapítvány  három  éven  át  a  célja  megvalósítása  érdekében  nem  folytat

tevékenységet.

Az alapítók nem szüntethetik meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítókat a szükséges
intézkedések megtétele érdekében.
Ha az alapítók a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoznak,
a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A
bejelentési  kötelezettség  késedelmes  voltából  vagy  elmulasztásából  eredő  károkért  az
alapítvánnyal  és  harmadik  személyekkel  szemben  a  kuratórium  tagjai  egyetemlegesen
felelnek.
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Az Alapítvány jogutód nélküli  megszűnése esetén a hitelezők  kielégítése után megmaradó
vagyon jogosultja a Római Katolikus Plébánia Pereszteg (9484 Pereszteg, Fő u. 61.).

XIII.
Az éves beszámoló

A titkár elkészíti az Alapítvány éves beszámolóját, és egyidejűleg a közhasznúsági mellékletet.
Az éves beszámoló jóváhagyásáról a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt.
A  közhasznúsági  mellékletet  és  a  beszámolót  a  kuratórium  tájékoztatásul  megküldi  az
alapítóknak.
Az  éves  beszámolót  a  titkár  a  beszámoló  évét  követő  év  május  31.  napjáig  megküldi  az
Országos Bírósági Hivatal részére.

XIV.
Vegyes rendelkezések

Az Alapítvány jogi személy.  Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel  jön létre és
nyeri el jogi személyiségét.

Az Alapítvány a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság jóváhagyása után nem vonható vissza.
Jelen alapító okiratot csak az alapítók – a név, cél és a vagyon sérelme nélkül – módosíthatják.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai,  az Ectv., valamint az
alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.

Pereszteg, 2014. augusztus 30. napján

Filátz Tibor
alapító

Horváth Lajos
alapító

Varga József
alapító

Záradék:

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapítók 2014. augusztus 30-i módosítása alapján hatályos tartalomnak.
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