
Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány 
Alapító Okirata

 a módosításokkal egységes szerkezetben

Tata Város Önkormányzata Közalapítványt létesít a társadalmi létminimum határán, vagy 
határa alatt élő polgárainak megsegítésére. Az ország gazdasága az összeomlás küszöbén 
áll, az infláció egyre nagyobb méreteket ölt, a munkanélküliek száma várhatóan jelentősen 
emelkedik.
A társadalom nem engedheti meg, nem nézheti tétlenül, hogy ezek következtében egyre 
több idős ember,  hátrányos  helyzetű  család  kerül  olyan  helyzetbe,  hogy számukra  az 
emberi  lét legelemibb feltételei  sem biztosíthatók. Az alapvető  létfeltételekhez minden 
embernek  joga  van  és  e  jogosultság  független  attól, hogy  sorsának  alakulásáért  a 
társadalom, vagy maga is felelős.
A  Közalapítvány  tevékenysége  kiegészíti  a  város  szociális  segélyezési  rendszerét.  A 
Közalapítvány  természetbeni  vagy  pénzbeli  támogatást  nyújt  olyan  személyeknek  és 
családoknak,  akiknek  létfenntartása  veszélybe  került.  A  Közalapítvány  hozzájárul 
természetbeni  vagy  pénzbeni  juttatás  formájában  szociálisan  rászoruló  családok 
gyermeknevelési költségeihez.1 

1. A közalapítvány neve:  
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2. A közalapítvány célja:  

- A közalapítvány célja a legrászorultabb emberek / idősek, betegek, sokgyerme-
kes családok, más nélkülözők / természetbeni megsegítése olymértékben, hogy 
minimálisan a létfenntartáshoz szükséges feltételekkel rendelkezzenek.

- Alapvető célkitűzése a közalapítványnak, hogy éhes felnőtt, alultáplált gyer-
mek, kukából élelmet szerző személy soha ne legyen Tatán. Senkit ne kénysze-
rítsen az éhség lopásra, más bűncselekmény elkövetésére.

- A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól füg-
getlen, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
jelöltet megyei és fővárosi önkormányzati választáson, valamint  országgyűlési 
képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.3,4

- A Közalapítvány közhasznú tevékenysége  során  olyan  közfeladatot  lát  el,  
melyről  az 1993. évi III. törvény szerint az önkormányzatnak kell gondos-
kodnia,  és  mely  a  Közalapítvány  céljainak  megfogalmazása  során  került  
részletezésre. 5, 6 

1 Beiktatta: 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 1. pontja.
2 Az alapítvány kifejezést közalapítvánnyá módosította annak valamennyi előfordulásakor: 130/1996. (VI. 26.) sz. határozat.
3 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 1. pontja.
4 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
5 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 1. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 2. pontja.
6 Módosította: 113/2012. (III.29.) Tata Kt. határozat



3. A közalapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja  

A közalapítvány induló vagyona 200.000 Ft, mely vagyonhoz – az alapítvány bejegyzését 
követően – az OTP tatai fiókjánál megnyitásra kerülő  és széles körben nyilvánosságra 
hozott csekkszámlára történő befizetéssel bárki hozzájárulhat.

A közalapítványnak csak a hozadéka használható fel az elöl megjelölt célra.

A  közalapítvány  mindenkori  összege  csak  fix  hozadékkal  fektethető  be.  Biztonságos 
vagyoni fedezettel nem rendelkező vállalkozásba a közalapítvány összege nem vihető be.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.7 
A közalapítvány szolgáltatásait bármely tatai lakóhelyű magánszemély igénybe veheti. 
A  szolgáltatás  igénybevételének  lehetőségéről  és  módjáról  a  közalapítvány 
tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait  nyilvánosságra  hozó 
sajtóközléssel egyidejűleg a kuratórium elnöke gondoskodik.8

A Közalapítvány gazdálkodása során elért  eredményét nem osztja  fel,  azt  a  létesítő  
okiratban meghatározott közhasznú  tevékenységére fordítja.9,10

A közalapítvány működésének társadalmi nyilvánosságot kell biztosítani és összhangba 
kell hozni az egyéb önkormányzatot illető szociális keretek felhasználásával.11

A közalapítvány által felhasznált vagyonról az alapítvány tevők számadásra jogosultak, 
amelyet a közalapítványt kezelő szervtől kérhetnek.

4. A közalapítvány székhelye:   

Tata, Kossuth tér 1.

5. A közalapítványhoz történő önkéntes csatlakozás   a felajánlott összegnek az alapít-
vány csekkszámlájára egy összegben vagy részletekben történő befizetésével valósul 
meg.

A közalapítványhoz csatlakozó jogosult névtelenségét megőrizni, ha erre igényt  tart. A 
közalapítványhoz csatlakozó kérésére a közalapítvány igazolást  ad a közalapítványhoz 
csatlakozás időpontjáról és összegéről.

A  közalapítványhoz  való  csatlakozást  feltételhez  kötni  vagy  egyéb  módon 
megkülönböztetni  nem lehet,  annak  meghirdetése  után csatlakozó  és  alapítványt  tevő 
magán-  és  jogi  személyek  között  semmiféle  hátrányos vagy  kiváltságot  biztosító 
megkülönböztetést tenni nem lehet.

7 Beiktatta: 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 3. pontja.
8 Beiktatta: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 2. pontja.
9 Beiktatta: 121/1999. (VI. 30.) sz. határozat 1. pontja.
10 Módosította: 113/2012. (III.29.) Tata Kt. határozat
11 Első mondatát törölte: 213/1991. (VIII. 21.) sz. határozat.
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6. A közalapítvány kezelő szerve, felügyelő szerve   12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

A  közalapítványt  a  kuratórium  elnöke,  akadályoztatása  esetén  az  elnökhelyettes  
képviseli.

Az  alapító  az  alapítvány  nevében  történő  aláírásra  a  kuratórium  elnökét,  
elnökhelyettesét  hatalmazza fel.  A kuratórium tagjait  pedig azzal a feltétellel,  ha az  
előbbiekben megjelölt bármelyik tisztségviselővel együtt írnak alá.

A kezelő szerv köteles a közalapítvány felhasználásáról, működéséről évente beszámolni  
a képviselő-testületnek. 
A kezelő szerv megbízása a közalapítvány időtartamáig szól.
A  kuratórium  működésének  részletes  szabályait  a  kuratórium  külön  szabályzatban 
állapítja meg.
A  közalapítvány  pénzforgalmi  bankszámlája  felett  a  kuratórium  elnöke  és  Sziklai  
Tiborné  kuratóriumi  tag  együttesen,  vagy  a  kuratórium  elnökhelyettese  és  Sziklai  
Tiborné kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni. 

A  közalapítvány  kezelő  szervének  ellenőrzésére  jogosult  szerv:  Tata  Város 
Önkormányzati  Képviselő-testületének  mindenkori  szociális  ügyekkel  foglalkozó 
bizottsága. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

12 Módosította: 213/1991. (VIII. 21.) sz. határozat.
13 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
14 Módosította: 34/1995. (III. 8.) sz. határozat.
15 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
16 Módosította: 240/2004. (X.27.) sz. határozat
17 Módosította: 498/2011. (X.27.) Tata Kt. határozat
18 Módosította: 34/1995. (III. 8.) sz. határozat.
19 Módosította: 216/2005. (IX.14.) sz. határozat
20 Módosította: 240/2004. (X.27.) sz. határozat
21 Módosította: 34/1995. (III. 8.) sz. határozat.
22 Beiktatta: 130/1996. (VI. 26.) sz. határozat.
23 Módosította: 93/2006. (IV.26.) sz. határozat
24 Beiktatta: 130/1996. (VI. 26.) sz. határozat.
25 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
26 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
27 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 3. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
28 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
29 Beiktatta: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
30 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
31 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
32 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
33 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
34 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
35 Módosította: 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
36 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
37 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
38 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
39 Beiktatta: 121/1999. (VI. 30.) sz. határozat 2. pontja.
40 Beiktatta: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 4. pontja.
41 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
42 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
43 Módosította: 113/2012. (III.29.) Tata Kt. határozat
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A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, ennek  
során  a  kuratórium  tagjaitól  jelentést,  az  alapítvány  munkavállalóitól  pedig  
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és  
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelő szerv tagja nem lehet az személy
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés  
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a  
tagsági  jogviszony  alapján  a  létesítő  okiratban  foglaltaknak  megfelelően  nyújtott  
alapcél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A  közalapítvány  alapító  okiratának  módosítását  (módosítással  egybeszerkesztett  
szövegét) helyben szokásos módon - Tata Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján  
-, valamint Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzé kell tenni.
A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján 
nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden évben a mérleg elkészülte után a helyi  
lapban megjelenteti.

A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektől eltiltást kimondó  
ítélet vagy büntető eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi  
CLXXV. törvény, szabályai szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem 
áll fenn. 

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.
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 -,
a)  amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és  vámhatóságnál  
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,  
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény  
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A  vezető  tisztségviselő,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles  valamennyi  érintett  
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt.
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A Kuratórium évente legalább egyszer ülésezik.
A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke hívja össze.  A Kuratóriumi tagok legalább  
1/3-ának írásbeli és indokolt kérésére az elnök köteles a Kuratórium ülését 15 napon  
belül összehívni. 
A Kuratórium ülésére a Kuratórium tagjait  a  napirend közlésével  kell  meghívni.  A  
meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között legalább 15 napi idõköznek 
kell lennie. 
Ha a Kuratórium ülése nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat,  
ha valamennyi Kuratóriumi tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. 
Bármelyik Kuratóriumi tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását  
kérni. Javaslatát az ülés megtartása előtt legalább 3 nappal ismertetni kell a tagokkal. 
A Kuratórium határozatképességéhez szükséges a Kuratórium tagjai felének plusz egy  
főnek  jelenléte.  A  Kuratórium  határozat  hozatalához  a jelenlévő  tagok  egyszerű  
szótöbbsége szükséges.

A  Kuratórium  ülései  nyilvánosak,  a  személyiségi  jogokat  érintő  kérdésekben  a  
kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását.

A  Kuratórium  elnöke  a  Kuratórium  üléseiről  köteles  jegyzőkönyvet  készíteni.  A 
Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium ülésén hozott határozatok a  
Határozatok  Könyvébe  bevezetésre  kerüljenek,  mely  tartalmazza  a  Kuratórium 
döntéseinek  tartalmát,  időpontját,  hatályát,  illetve  a  döntést  támogatók  és  ellenzők 
számarányát. A Kuratórium döntéséről a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 
napon belül értesíti, illetve Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzé kell tenni.
  
A  közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  bárki  betekinthet,  
amennyiben azt 15 nappal előbb a Kuratórium elnökének jelzi.
A  Közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  való  betekintést  a 
kuratórium elnöke  megtagadhatja,  amennyiben  az  személyiségi  jogokat  érintene.  A 
kuratórium  elnökének  ezen  betekintési  jog  megtagadásáról  szóló  döntés  ellen  a  
kuratóriumhoz jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági  
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és  
közzétenni. A beszámolóba bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot  
készíthet.  A  közalapítvány  éves  beszámolóját  a  Kuratórium  ülése  hagyja  jóvá 
határozattal. 
A közhasznúsági mellékletet elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

7. A közalapítvány vagyona annak megszűnése esetén   Tata Város Önkormányzatát il-
leti meg, amely dönt a további, szociális célú felhasználásáról. 
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8. Egyéb rendelkezések   44, 45

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi előírások (Ptk.  
74/A  §-74/F  §,  Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény,  Az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények 
módosításáról  szóló  2006.  évi  LV.  törvény  és  A  civil  szervezetek  gazdálkodása,  az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm.  
rendelet.) az irányadók.

Az alapító okirat  egységes  szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat  Képviselő-
testületének 114/2012. (III.29.)  Kt. határozata rendelkezett.

Tata, 2012. április 15.

Tata Város Önkormányzata képviseletében:

Michl József
polgármester

44 Kiegészítette: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
45 Módosította: 113/2012. (III.29.) Tata Kt. határozat
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