Településünk Fejlődéséért Alapítvány
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben 2010.)
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő u.
47/a., továbbiakban: Alapító)
Kerekegyháza város fejlődése, közterületeinek kialakítása, szépítése érdekében
alapítványt hoz létre a következők szerint:
Az alapítvány neve: „Településünk fejlődéséért”
Az alapítvány célja:
A város rendezési, fejlesztési tervének elkészíttetése
A meglévő közterületek folyamatos karbantartása, parkosítása, fásítás, virágosítás
Új közterületek, játszóterek kialakítása
A település környezetvédelmének megőrzése, javítása érdekében teendő feladatok
anyagi támogatása
A város múltját bemutató helytörténeti kiállítás létrehozása
A város kulturális szolgáltatásainak fejlődése érdekében teendő feladatok anyagi
támogatása
A város betegség megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatásainak fejlődése
érdekében teendő feladatok anyagi támogatása
Az alapítvány jellege, közhasznú jogállása
Az alapítvány közhasznú fokozat szerinti jogállású.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai
tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választásokon jelölt állítása.
Az alapítvány vagyona: az Alapító 188.600,- Ft-ot helyez el a Kerekegyháza és
Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott 259-98308/00815 számú számlán alapító
összegként. Az alapítvány nyitott, így bármely belföldi és külföldi magánszemély,
jogi személy, jogi adományozott összeg az alapítvány vagyonává válik.

Az alapítvány vagyonának felhasználásával az alapítvány nem szűnik meg, az
Alapító minden évben költségvetési rendeletében meghatározott összeget juttat az
alapítvány részére.
Az alapítvány székhelye és pontos címe:
Kerekegyháza Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
6. A kuratórium tagjai: Dr. Kelemen Márk elnök
Forgó Ferenc, Hallai Tibor, Domján István, Csertő Attila
Kuratórium működése és feladatai: A Kuratórium tagjai közül választ egy
elnököt, az elnök megbízatása a választó Kuratórium működésének idejéig tart.
A Kuratórium döntéseinek meghozatalakor a tagok 2/3-ának jelen kell lennie,
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
Kuratórium döntése alapján kerül sor az alapítvány vagyonának felhasználására az
alapítványi célok elérése érdekében.
Az alapító összeg, az adományok és ezek kamatai fordíthatók alapítványi célokra.
Kuratórium minden év elején a településfejlesztési, rendezési, környezetvédelmi
feladatai fontossági sorrendjének figyelembevételével dönt az egyes feladatokra
fordítható

összeg nagyságáról, megteszi

a

szükséges

intézkedést

azok

elvégeztetésére.
Az alapítvánnyal kapcsolatos minden döntés és ügyintézés a továbbiakban a
mindenkori Kuratórium feladata. Az elnök gondoskodik arról, hogy a Kuratórium
határozatairól jegyzőkönyv készüljön és a Kuratórium valamennyi tagja
hitelesítse. Az elnök kezeli az alapítvány iratait, pénzügyeit.
Az alapítványt Forgó Ferenc képviseli és a bankszámla feletti rendelkezési jog dr.
Kelemen Márk kuratóriumi elnököt és Forgó Ferenc kuratóriumi tagot együttesen
illeti meg.
Az alapítvány működésének nyilvánosságra kerülése érdekében az Alapító úgy
határoz, hogy az alapító okiratot a Kerekegyháza című újságban megjelentetik.

Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat
bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány jogi személyiségét
bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kerekegyháza, 2010. október 27.
Dr. Kelemen Márk
elnök

