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Alapit6 okirat
mely l6trejdtt
alulirott helyen 6s id6ben, a Polgdri Torvdnykonyvrdl sz6l6 2013. dvi V.sz.
t1rvdny 3.378 a alapjdn a B.A.Z.Megyei Bfr6:;6g 73411944. sz. alatti v6gz6ssel 1994.
augusztus 30.
i6n bejegyzett kozalapitviny, illetve az alapit6 okirat B.A.Z.Megyei
Bir6s6g 6ltal3
7341199418.s2, 1997. jrilius 8-rin kelt v6gz6s6vel j6vahagyott kieg6szit6st
kdvet6en. a civ I szervezetek miik<id6s6r6l sz6l6 20lI.6vi CLXXV. tv .rendelkez6sei szerinti
m6dosit6ssal
szerkezetbefoglalva,azalilbliitartalommal:

I.
A kiizalapitvimy neve
6letm6

d6

rt, az ifj r[ s6 96 rt,

R6 p6s h

ut66rt" Kiizala pi tv 6ny .

II.
A kiizalapifvfny sz6khelye
R6p6shuta

lov6k Nemzetis6 gi Telepiil6si 6nko rmf nyzat Polgi rmesteri
Hivatal
3559 R6pdshuta Kossuth

it2.

sz.

III.
A ktizalapftvrflny c6lja
helyi cinkorminyzatolcr6l sz6l6 2011. 6vi CLX)C(IX. Tv. 13. $. (15)
bekezd6s6ben
megszervezese

dnkormrinyzati kozfeladatok kdr6b61 sportfeladatok ell5t6sdnak

6s folyamatos biztositflsa, az eg6szs6ges 6letm6d kdzdssdgi felt6teleinek

szervez6se 6s fi yamatos biztosit6sa.

IV.
Az alapitvd ny tev6kenys6ge
Olyan kdzfr
tokat 16t el, amelyekr6l a hat6lyos jogszabillyok szerint valamely 6llami
yi dnkormanyzatnak kell gondoskodnia, rigymint:
szervnek, vagy

- az20l1. 6vi CLXXXIX.tv. 13.9-ban,
is, k6pess6gfejleszt6s, ismeretterjeszt6s - az l99l.6vi XX. Tv. 129.$ b.
foglaltak szerint.
sporttal <isszeftigg6 feladatok ell6t6sa
az 2011. 6vi CLXXXIX.Iv. 13.$-6ban
foglal
szerint.
g6rzds, betegs6gmegel6z6s

nevel6s,

-

V.
Az alapit6
R6p6shuta Szlovik Nemzetis6gi Telepiil6si Onkorm ilnyzat K6pvisel6testiilete
Kdpviseli: Erdds Tamds polgilrmester
3559 R6p6shuta, Kossuth rit 2.

VI.
Az alapit6 jogai

6s kdtelezetts6gei

Az

alapit6 szolgfultatja az alapit6 okiratban megjekilt vagyont, s ellen6rz6st gyakorol a
kurat6rium fbldtt a tekintetben, hogy a kurat6rium testiilete az alapitviny cdljanak
me gfelel6 e n

hasznilll a- e az eff e rendelt vagyont.

Ha az alapit6 tigy it6li meg, hogy a Kurat6rium az alapittrinyi c6l megval6sit6sirttoz tart6san
helytelentil hasznillja az alapitvinyi vagyont, a Kurat6rium tagjainak kurat6riumi tags6gi
viszony6t megsztintetheti, s fj kurat6riumi tagokat jeldlhet ki.

Az

a

az alapitvhnyi vagyon
k6rni.
Az alapit6 ellendrzdsi jog6t folyamatosan a klttagt ellenorz6 szerv ritjrin gyakorolja. Az
ellenorzl szew tagSai: Ftiredin6 Fridel Eva 6s K6tai Driniel r6p6shutai lakosok.
alapit6 b6rmikor jogosult

f elhaszn6l6s

516

Kurat6rium munk6jar6l,

I t6j 6ko z6 dni, arr 6l a Kurat6riumt6

1 be

sz6mo 16t

VII.
A kiizalapitvfny c6ljdra rendelt vagyon
Az alapitv|ny indul6 vagyona 100.000 ft azazEgyszinezer Ft, amit az alapit6 jelen alapit6
okirat alilirdsdt kcivet6 30 napon beliil kdteles az alapitvfny reszerc nyitott szitmlirabefrzetni.

A

alapitvrlny nyitott, ahhoz brirmely belftildi, illetve kiilfrldi termdszetes 6s
csatlakozhat, amennyib en az alapitvriny c6lj6val egyet6rt.

jogi

szem6ly

Az alapitviny a vagyont

kamatoz6 banki bet6tbe helyezheti, r6szv6nyekbe fekletheti,
kdw6nyt, kincst6r -vagy let6ti jegyet v6sarolhat.

Az alapitviny

-

vagyonhnak gyarapit6sa 6rdek6ben
rendezv6nyeket szervezhet.

E

-

villlalkozhsi tevdkenys6get folytathat,

kieg6szit6 jellegri tev6kenys6geket csak kdzhaszntan,

me gval6 sit6sdt nem v eszlly eztetve fo lytathatj a.

6s az alapitvtnyi

c6lok

VIII.
Az alapitvfny c6lj6ra rendelt vagyon miikiidtet6se

6s

felhaszndlisa

Az alapitvdny cdljainak

megval6sitfusfua az alapitvhny indul6 vagyona, a csatlakoz6k vagyoni
hozzifiitrulirsai,azalapitvdnyivagyonmindenhozadlkafelhaszn6lhat6.

Az alapitvlny a gazdillkod6sa soriln el6rt eredm6ny6t nem

oszthatj

a fel, azt a jelen okiratban

me ghatdr ozott tevdkenys 6 g6re forditj a.

Az alapitvdny iigyvezetd szerve - a Kurat6rium

-

az alapitviny vagyon6t az alapitvinyi tart6s

6s kcizdrdekii c6l el6r6se 6rdek6ben, a folyamatossdg biztosit6s6val a szi.iks6ges szerz6d6sek
megkdt6s6re, az azokteljesit6s6hez indokolt ftnansz:iroz6s lebonyolitfusiffaforditja.

Az

alapitvdny ilgtvezetS szerve

az

6ppen nem hasznillt alapitvdnyi vagyonr6szt kell6

gondoss6ggal a kririiltekint6ssel hasznosftj a.

A kdzalapftv6ny - mint p6rtokt6l ft.iggetlen - politikai tev6kenys6get nem folytat, szewezete
p6rtoknak anyagi tdmogatdst nem nyrijt. Orszdggytil6si k6pvisel6i, megyei f6varosi
rinkorm6nyz ati v 6laszt6son j eldltet nem 6llit.

rx.
Kurat6riumi tagsrigi dijazis megdtlapitisa
A Kurathrium elndke ds tagiai tevdkenysdgilket tdrsadalmi munkiban - dfjazds ndlktil
el.

-

ldtjdk

x.
Az alapitvSny kezel6 szerrve

6s

miikiid6se

Az alapindny ilgtvezetd szerve a kuratdrium.

Az alapitvinyl 3 tagt Kurat6rium kezeli, melynek egyik tagSa az alapit6 6ltal kijelOlt Pet6fi
Val6ria, az dnkorm|nyzati k6pvisel6i testiilet taga, m6sik k6t tagja MlakAr P6ter, a
Kurat6rium elndke 6s Horv6th K6rolynd Pet6fi Am6lia kurat6riumi tag, az alapit6k 6ltal
kij

el

ci

lt, az alapit6t6l

fti g getlen szem6lyek.

A Kurat6rium alapitvany-kezel6i joga kiterjed az alapitvirrry k6pviselet6re, iigyvitellre,6s
alapitvtny c6lja 6rdekdben val6 mtikdd6s kdrdben az iigyddnt6 jogkrir gyakorlilsfua,

az
az

alapitvdnyivagyonf elhasznillilsrlratcirt6n6ddnt6sekmeghozatalitra.

A Kurat6rium sztiks6g szerint, de 6vente legal6bb 4 alkalommal tildsezik.
A kurat6riumi iil6sek nyilvdnosak.
Az til6st a Kurat6rium elndke ir6sban, a napirend .kdzl6s6vel az il6st megelozl legal6bb 8
nappal hivja <issze.

A Kurat6rium til6s6r6l jegyz6kcinyvet kell k6sziteni, amelyet a Kurat6rium
hitelesitenek.

tagSai al6ir6sukkal

4

A Kurat6rium akkor hatdrozatklpes, ha a drint6shozatalnillvalamennyi tag jelen van.
Hatitrozatkdptelensdg eset6n az tildst 8 napon beliili id6pontra rijra 6ssze tett trivni mindaddig,
amig az ril6s hat6rozatkdpes nem lesz.

A Kurat6rium dtint6seit sz6t<ibbs6ggel hozzameg, kiv6ve az alapitv6nyi vagyon felhaszn6l6st
6rint6 k6rd6seket, melyekhe z egyhangf hatdrozat sztiks6ges.
Szav azategyenl6 sd g eset6n az elnrik szav azata d6nt.

A Kurat6rium ddnt6seit az 6rintettekkel ahatirozat meghozatalfut6l szirmitott 8 napon beltil
-.
ir6sban kdzli, 6s gondoskodik az,,Eszak-Magyarorczdg"

napilapban tdrt6n6 klzzetetelerill.

A Kurat6rium ddnt6seit a,,Hatirozatok Kdnyv6ben" vezeti, mely ,,HatfurozatokK6nyv6"-b61
a vezet6 szerv ddnt6s6nek tatalma, id6pontja 6s hatdlya, illetve a ddntdst tamogat6k 6s
ellenzcik szem6lye 6s ardnya meg6llapithat6.

A

,,Hatiirozatok Kd,nyv6"-be 6s

az alapitviny mtikrid6s6vel cisszeftigg6 iratokba bdrki,

korl6toz6s n6lktil betekinthet.

Kurat6rium 6vente I alkalommal kdteles az ad6bevalkis benffit6s6nak hatarideje el6tt
minimum 30 nappal az iildst <isszehivni az6rt,hogy az alapitviny az 6ves tev6kenys6g6r6l 6s
gazdillkoddsanak adatair6l besz6molhasson, illetve az 6ves szzrkmai es gazdasdgi jelent6st mint kdzhasznirs6gi jelent6st - az2011. CLXXV. tv 29. $. (3) bekezd6s6benrdszletezett

A

tartalommal j 6v6hagyhassa.
Az 6ves szakmai 6s gazdasdgi jelent6st mint k<izhasznfs6gi jelent6st
Magyarorszilg" c. napilapban tdrt6n6 krizl6ssel kell nyilvrinoss6gra hozni.

az

,,Eszak-

A kurat6rium fentieken tulmen6en kriteles d<inteni:

-

Esetenkdnt az egyedi tiimogat6sok odaitdl6s6r6l,
Esetenk 6nt az alapitv iny p6ly inatokon val6 r 6szv 6tel&

ol,

Esetenk6nt az alapitvrinyt 6rint6 i$ beruhazilsokr6l,
Evente egyszer az alapitvfnyi kcilts6gvet6s elfogad 6sar6l.

Evente egyszer gazdillkodfusirol azalapit6nak besz6molni kdteles.

xI.
Az zlapitvdny k6pviselete
Az alapitv 6ny k6pvisel6j e : A Kurat6rium.
A Kurat6rium nev6ben az elndk jogosult elj6mi az alaprtviny kdpviselet6ben.

Az alapitviny banksz6ml6ja felett b6rmelyik k6t kurat6riumi tag egyiittesen rendelkezhet.

)

XII.
A Kurat6riumi tagsig l6trejiitte

6s megsztin6se

A Kurat6rium tagjainak megbizatfusa 1999.04.29. napj6t6l hatfuozatlan id6re sz6l, tagSait az
alapit6jel0li ki.
Ha a Kurat6rium valamely tagi6nak tags6gi viszonya megszrinik, az alapitl rij kurat6riumi
tagotjekil ki.

A Kurat6rium tagiai megbizathsuk id6tartama

a\att 6s annak megszrin6s6t kdvet6 5 6vig a
jogi krirtdritdsi felel6ss6gi szab6lyai

tags6gi viszony fenn6ll6sa alatt okozott krirok6rt a polgdri

szerint felelnek.

A kurat6riumi tags6gi viszony megsztinik, ha a kurat6riumi tag:

-

lemond
meghal,
tags6gi viszony6t az alapit6 arra tekintettel sztinteti meg, hogy magatartisa az
alapitv funy mrikdd6s6t v eszlly erteti,

-

azalapiwinymegszrinik.

XIII.
Y ezet6 tiszts6gvisel6k, iisszef6rhetetlens6g
Yezeto tiszts6gvisel6: A Kurat6rium eln<ike 6s tagjai.

A

vezeto tiszts6gvisel6 k<iteles valamennyi drintett kozAaszni szewezetet tfujekoztatn arr6I,
hogy ilyen tiszts6get egyidejrileg m6s k<izhasznt szervezetnel is bet0lt.

A

vezet6 szerv hatiirozathozatalilban nem vehet r6srt az a szem6ly, aki, vagy akinek k<izeli

hozzfitartoz6ja,6lett6rsa,ahatlrozatnapjin
a.) kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil vegy,
b.) bdrmilyen m6s el6nyben r6szesiil, illetve a megkdtend6 jogtigyletben egydbk6nt
6rdekelt.

A k<izlrasznri szewezet a felel6s szem6lyt, a t6mogat6, valamint e szem6lyekhozzfltartoz6jdta b6rki 6ltal megkcit6s n6lktil ig6nybe vehet6 szolgilltatdsok kiv6tel6vel - c6l szerinti

juttat6sban nem r6szesitheti.

XIV.
A Kurat6rium taglai
A Kurat6rium elntjke: Mlak6r P6ter (an. Benes Margit sziil.:Miskolc,
R6p6shuta, Ady E ttt 14.

A Kurat6rium tagjai:

Horvith Kdrolyn6 Pet6fi Amdlia
(an.Barna Ilona sziil.: R6p6shuta, 1944.12.22.)
3559 Rdp6shuta Kossuth rit 73.

1958.11.01.,) 3559

Pet6fi Val6ria
(an. Novak Anna sziil.: Miskolc,1957.03.22.)
3559 R6p6shuta Szabads6g rit 8.

xv.
Az alapitviny fennill6sinak id6tartama, az alapitv6ny megsziin6se
Az alapitv 6ny hat{r ozatlan id6re j 6n 16tre.
Az alapitvdny megsziin6se eset6n vagyon6nak sorsar6l az alapit6 hatitroz.

xvl.
Zir6 rendelkez6sek
A jelen alapit6 okirat 6ltal nem szabillyozott

k6rd6sekben a Polgriri T6rv6nykdnyv 6s a
Kdzhasznriszewezetekr6lsz6l6 jogszabillyokrendelkez6seihaszn6land6ak.

Az

alapitv6ny tev6kenys6g6nek 6s gazd6lkod6sanak adatut az ,,Eszak-Magyarorszhg" c.
napilapban teszi kdzz6. Az alapitviny a Miskolci Tdrvdnyszdhtdl tdrtlnb nyilvantart6sba
v6tellel jdn l6tre, az alapit6 okirat m6dositasait is e bfr6s6g regisztrfilja.

Ezen okirat a R6p6shutiin, 1994. fiprilis 24. napjrin kelt alapft6 okirat m6dosit6sokkal
egybefoglalt sz6vege.

R6p6shuta, 2015. 6prilis 20.
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R6p6shuta Kcizsdg Onkorm6nyzata

K6pvisel6-testiilete k6pviselet6ben

