
A Tatai Televízió Közalapítvány 
Alapító Okirata 

a módosításokkal egységes szerkezetben 

Az Országgyőlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás 
szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a 
tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, a 
vélemények és a kultúra sokszínőségének érvényre juttatása érdekében, továbbá a 
tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozására, az Alkotmány 61. §-
ával összhangban alkotta meg az 1996. évi I. törvényt. 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi közmősorszolgáltatás 
biztosítása,1 valamint az ehhez nélkülözhetetlen társadalmi-gazdasági összefogás 
elısegítésére a Ptk. 74/A-74/G §-ai alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv.  81. §-ára figyelemmel az alábbi tartós és közérdekő közalapítvány 
létrehozását határozta el.  
 
2 A Közalapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26 §-ának C/4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14. 
pontjában megfogalmazott közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, 
illetve segíti annak megvalósulását, amelyrıl az 1990. évi LXV. tv., valamint az 1996. 
évi I. tv. 2. § 18., 19., 20., 34. pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodnia, 
és mely a Közalapítvány céljainak megfogalmazása során került részletezésre. 

 
1. § 

 
Alapító: Tata Város Önkormányzata 
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

2. § 
 
A közalapítvány: 
a. neve: „Tatai Televízió” Közalapítvány 
b. székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 
 

3. § 
 
A közalapítvány célja: 
A közalapítvány elsıdleges célja, hogy mivel a mősorszolgáltatás vételkörzetében, 
éves átlagban nem éri el az ott élı lakosok száma a százezer fıt, az 1996. évi I. tv. 2. § 
10. pontjának megfelelı, helyi mősorszolgáltatást biztosítsa, az önkormányzati 
képviselı-testület döntéseirıl, határozatairól a lakosságot tájékoztassa.3 
 

                                                           
1 Szövegrészt hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
2 Módosította: 382/2010.(XI.24.). sz. határozat I. pont 1. pontja 
3 Szövegrészt hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 



4. § 
 
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az 1996. évi I. törvényben foglaltak 
szerint jár el, különös tekintettel a 2. § 10., 18., 19., 20., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 33., 
34., 46., 47., b, pontjaira. 
 
a. A rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem pénzbeli támogatások és egyéb 

vagyonrendelkezésekbıl eredı jövedelmek felhasználásával gondoskodik Tata 
város és térségének az 1996. évi tv. 113. § (1) bekezdése szerinti mősorral történı 
ellátásáról, a tv4 fejlesztéséhez szükséges beruházások finanszírozásáról és a 
feladatkörébe utalt üzemeltetési, kezelési, fenntartási munkák elvégzésérıl. 

b. Kábeltelevíziót mőködtet, vezetékes mősorszolgáltatást folytat. 
c. Televíziós mősorokat, filmeket, önálló produkciókat készít kazettára. 
d. A médiatörvény által meghatározott keretek között reklám és hirdetési szolgáltatást 

nyújt. 
e. Átvett mősorokat továbbít. 
f. 5 
g. Képújságot és teletext-et mőködtet. 
h. Céljainak hatékony megvalósítása érdekében együttmőködik 
 

- Tata város és a térségbeli települések önkormányzati képviselı-testületeivel, 
önkormányzati társulásokkal, 

- az ORTT-vel 
- a Helyi Televíziók Országos Egyesületével6 
- a Magyar Televízió Rt-vel 
- a Megyei Televíziók Egyesületével 
- 7 
- civil szervezetekkel 
- illetve minden – az alapítványi célok elérésében támogatását kifejezı – hazai 

vagy külföldi szervezettel. 
 

i. a lakosságot tájékoztatja az alapítványi célok eléréséhez szükséges munkálatokról, 
fejlesztési elképzelésekrıl, azok menetérıl. 

 
5.§ 

 
1.  Az alapítványi vagyon kezelése és felhasználása, az azzal való gazdálkodás: 

A közalapítvány induló vagyona: 
11.265.000.- Ft, azaz tizenegymillió-kettıszázhatvanötezer forint, mely az 
alábbiakból tevıdik össze. 
a., 2.125.000.- Ft, azaz kettımillió-egyszázhuszonötezer forint készpénz  
b., A Tatai Kábeles Mősorszóró és Jeltovábbító Rendszer és jogok 

                                                           
4 és a kábelhálózat kifejezést hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
5 Hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
6 Módosította: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
7 Hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 



c., a Tatai Televízió Intézmény eszközei, (a beruházási hitellel terhelt eszközök 
csak a hitel visszafizetését követıen kerülnek tulajdonába, addig ingyenes 
használati jogot kap a közalapítvány) a stúdió alapítási, mősorkészítési 
jogosultságának jog szerinti használata. 
A b) és c) pontokban foglaltak értéke: 9. 140.000.- Ft, azaz kilencmillió 
egyszáznegyvenezer forint) 

 
2. A közalapítvány nyitott, így ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és 

jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság a 
közalapítványi cél megvalósítása érdekében csatlakozhat, feltéve, ha 
csatlakozását a kuratórium jóváhagyja. 

 
3. Tata Város Önkormányzata vállalja, hogy évente – pénzügyi helyzetének 

függvényében -, külön határozattal döntve az alapítványt rendszeres pénzeszköz 
átadással, annak fennállásáig támogatja, amely elsısorban a saját tulajdonát 
képezı vagyon alapítványi céloknak megfelelı mőködtetését biztosítja. 

 
4.8 Az önkormányzat 17/33 arányban tulajdonát képezı, a tatai földhivatalban 

bejegyzett, 3064/2 hrsz-ú, Tata, Agostyáni út 1-3. Sz. alatt fekvı irodaház 
elnevezéső ingatlanban található, külön helyszínrajzon feltüntetett helyiségeit 
térítésmentesen használatba adja az alapítvány részére, határozatlan idıre, a 
célok megvalósítása érdekében. 

 
5. A közalapítvány részére pénzadományokon túl minden olyan egyéb vagyon 

biztosítható, amely megfelel az alapítvány céljainak, ez állhat ingó és ingatlan 
dologból, valamint ezek hozadékából, avagy vagyoni értékő jogból egyaránt. 

 
6. Külföldi természetes és jogi személyek devizában teljesített felajánlásai 

fogadására a közalapítvány devizaszámlát nyithat. 
 
7. A közvetlenül felhasználható nem pénzbeli adományokat az adományozónak az 

alapítvány céljaival összhangban levı rendelése szerint kell felhasználni, míg a 
közvetlenül fel nem használható nem pénzbeli adományokat értékesíteni kell és 
az értékesítésbıl így befolyó összegeket a célkitőzésekkel összhangban levı 
rendelésnek megfelelıen kell felhasználni. 

 
8. Közvetlenül nem használható vagyonrendelés esetén: 
 

- a vagyon fenntartásával, mőködtetésével kapcsolatos költségeken felüli 
hozam az alapítvány vagyona, 

- amennyiben a vagyon fenntartása, mőködtetése gazdaságosan nem 
valósítható meg, úgy a juttatott vagyont értékesíteni és az értékesítésbıl 
származó bevételt az alapítvány vagyonába kell utalni. 

 
9. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 
                                                           
8 Módosította: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 



 
A közalapítvány céljainak megvalósítására elsısorban az önkormányzati 
támogatás, a vagyonhasznosításból vagy vállalkozásból származó bevételek, 
illetve a támogatások használhatók fel. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az 
alapító okirat rendelkezései, továbbá az adományozók által a közalapítvány 
céljain belül meghatározott és kuratórium által elfogadott keretei között a 
kuratórium dönt. 

 
10.9 A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása 
során elért eredményét nem osztja fel, azt céljai elérésére fordítja. 

 
11.

10
 A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 

sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden évben a mérleg 
elkészülte után a Tatai Televízió képújságában 11 megjelenteti.  

 
12. 12A Közalapítvány szolgáltatásait annak céljaival összhangban bárki igénybe 

veheti. A szolgáltatás igénybevételének lehetıségérıl és módjáról a 
közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
nyilvánosságra hozó sajtóközléssel egyidejőleg a kuratórium elnöke 
gondoskodik. 

 
6.§ 

 
A közalapítvány vagyonát elsıdlegesen az alapító okiratban megfogalmazott 
célkitőzések megvalósítására kell fordítani és csak másodsorban használható fel az 
alapítvány mőködtetésére. 

7. §13 
 
1. A közalapítvány szervezete, kezelı szerve: 
 
1.1 A közalapítvány legfıbb döntést hozó és vagyonkezelı szerve a Kuratórium. 
1.2 A kuratórium tagjait az alapító kéri fel. 14 

 
1.315 A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektıl eltiltást  

kimondó ítélet vagy büntetıeljárás hatálya alatt nem állnak és az 1997. évi  
CLVI., a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény szabályai szerint 
összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem áll fenn. 

 

                                                           
9 Módosította: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 2. pontja. 
10 Módosította: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 2. pontja. 
11 Módosította: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
12 Módosította: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 2. pontja. 
13 Sorszámozását módosította: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
14 2. mondatát hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
15 Beiktatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 3. pontja. 



1.4 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 658. § b.) élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, 
vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet célszerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli 
szolgáltatás. 

 
1.5 A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszőntét megelızı két évben legalább egy 
évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerint 
köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
1.6 16A Kuratórium elnöke és tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles 

valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
2. 17A kuratórium tagjai az elnök kivételével tisztségük ellátásáért díjazásban nem 

részesülnek, feladataikat társadalmi megbízásban látják el, de a feladataik során 
felmerült tényleges költségeik megtérítését igényelhetik. Az elnök tevékenységét 
a kuratórium által meghatározott díjazás ellenében látja el. 

 
3. 18 A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés akkor 

határozatképes, ha a kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van. 
 
4. 

19
 A Kuratóriumi tagok legalább 1/3-ának írásbeli és indokolt kérésére az elnök köteles a 

Kuratórium ülését 8 napon belül összehívni.  
 
5. 20A Kuratórium ülésére a Kuratórium tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A 

meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között legalább 8 napi idıköznek 
kell lennie.  

 
6. 21Ha a Kuratórium ülése nincs szabályszerően 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 elıtt legalább 3 nappal 
ismertetni kell a tagokkal.  

 

                                                           
16 Beiktatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 3. pontja.  
17 1-2 mondatát hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
18 Módosította: 82/1998. (IV. 29.) sz. határozat 1. pontja, majd a 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
19Beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja, majd módosította 132/2005. (V.25.) sz. 
határozata 
20 Beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja,  majd módosította: 132/2005. (V.25.) sz. 
határozata 
21 Beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja. 



7. 22 23Kuratórium ülései nyilvánosak, indokolt esetben, így különösen személyiségi 
jogokat érintı kérdésekben, valamint gazdasági érdeket, üzleti titkot érintı ügyekben a 
kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását. 

 
8. 24A közalapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal. 25 
9. 26A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium ülésein hozott 

határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerüljenek, mely tartalmazza a 
Kuratórium döntéseinek tartalmát, idıpontját, hatályát illetve a döntést támogatók és 
ellenzık számarányát. A Kuratórium döntésérıl a Kuratórium elnöke az érintetteket 
írásban 5 napon belül értesíti és azt a Tatai Televízió képújságában27 nyilvánosságra 
hozza. 

 
10. 28A közalapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, 

amennyiben azt 15 nappal elıbb a Kuratórium elnökének jelzi. 
 
11. 29A kuratórium a jelenlevı tagok egyszerő szótöbbségével hozza határozatait, ismételt 

szavazategyenlıség esetén a kuratórium elnökének a szavazata dönt. A kuratórium 
üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni és ebben rögzíteni kell a határozatokat és a 
szavazások eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzıkönyvet az elnök és egyik 
további tag hitelesíti. 

 
12. 30A kuratórium a közalapítvány mőködésérıl köteles az alapítónak évente beszámolni és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 
 
 

8. §31 
 

1. A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a. a számviteli beszámolót, 
b. A költségvetési támogatás felhasználását, 
c. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
d. A célszerinti juttatások kimutatását, 

                                                           
22 A korábbi  7. pontot beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja, módosította: 132/2005. 
(V.25.) sz. határozata, majd törölte 326/2005. (XII.21.) sz. határozat 1. pontja. 
23 Beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja, majd módosította: 132/2005. (V.25.) sz. 
határozata. Sorszámozását módosította: 326/2005. (XII.21.) sz. határozat 1. pontja.  
24 Beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja. Sorszámozását módosította: 326/2005. (XII.21.) 
sz. határozat 1. pontja. 
25 2. mondatát hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata. 
26 Beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja. Sorszámozását módosította: 326/2005. (XII.21.) 
sz. határozat 1. pontja. 
27 Módosította: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
28 Beiktatatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 4. pontja. Sorszámozását módosította: 326/2005. (XII.21.) 
sz. határozat 1. pontja. 
29 Módosította: 132/2005. (V.25.) sz. határozata. Sorszámozását módosította: 326/2005. (XII.21.) sz. 
határozat 1. pontja. 
30 Sorszámozását módosította: 326/2005. (XII.21.) sz. határozat 1. pontja. 
31 Beiktatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 5. pontja, majd számozását módosította: 132/2005. (V.25.) 
sz. határozata 



e. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától 32és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, 

f. A közalapítvány vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét, 
g. A közhasznúsági tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 

2. A közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 

9. § 
 
1. Az alapító a közalapítvány kezelésére 6 fıs33 kuratóriumot hoz létre, 

mandátumuk határozatlan idıtartamra34 szól. A kuratórium tagjai sorából 5 éves 
idıtartamra jelöli ki a kuratórium elnökét az alapító.35 

 
2. 36A kuratórium tagjai közül a kuratórium elnöke: Petzke Ferenc 
 
3. 37A kuratórium összetétele: 

1. dr. Kemecsi Lajos 
2. Sipos Józsefné Molnár Klára 
3. Szıts István 
4. Vámosi László 
5. dr. Varga József 

10. § 
 
1. A kuratórium a közalapítvány bankszámlája és devizaszámlája feletti 

rendelkezési jogot gyakorol. 
 
2.38 A rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatosan a számláról történı kifizetés 

teljesítéséhez a kuratórium elnökének: Petzke Ferenc 2890 Tata, Bacsó B. u. 
25/a. sz. alatti lakosnak és az alábbi személyek közül további egy fınek az 
együttes aláírása szükséges: 

- dr. Kemecsi Lajos 2890 Tata, Május 1. u. 45. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 
- Sipos Józsefné Molnár Klára 2890 Tata, Ady E. u. 1. sz. alatti lakos,  

kuratóriumi tag 
- Szıts István 2890 Tata, Új u. 76. sz. lakos, kuratóriumi tag 
- Vámosi László 2890 Tata, Május 1. u. 34. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 
- dr. Varga József 2890 Tata, Ady E. u. 16. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 
- a Tatai Televízió Közalapítvány gazdasági vezetıje, Kristóf Klára 2890 Tata, 

Somogyi B. u. 39. sz. alatti lakos 
 

                                                           
32 „az egészségbiztosítási önkormányzattól” szövegrészt törölte: 326/2005. (XII.21.) sz. határozat 2. pontja  
33 Módosította: 198/1999. (XI. 24.) sz. határozat 2. pontja, majd a 262/2004. (XI. 24.) sz. határozat. 
34 Módosította: 21/2003. (I. 29.) sz. határozat. 
35 Módosította: 82/1998. (IV. 29.) sz. határozat 2. pontja.  
36 Módosította és a bekezdést áthelyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
37 Módosította: 198/1999. (XI. 24.) sz. határozat 3. pontja. 
38 Módosította: 326/2005. (XII.21.) sz. határozat 3. pontja 



3. A kuratórium tagjai a közalapítvány felé a Ptk. szabályai szerint tartoznak 
felelısséggel. A közalapítvány szakmai tevékenységét az ORTT ellenırzi. 

 
11. § 

 
1. A közalapítvány képviselete: 

A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. 
 

2. A közalapítvány nevében kötelezettséget: 
- az elnök és bármely kuratóriumi tag 
 - az elnök és a kuratórium által jóváhagyott alapítványi alkalmazott együttesen 

vállalhat. 
 

12. § 
39 
1. A kuratórium legalább évente egyszer köteles beszámolni az alapítónak 

tevékenységérıl. 
 
2. Az alapítvány mőködésének és gazdálkodásának ellenırzésére az alapító 

40felügyelı szervet hoz létre. 
 
3. A felügyelı szerv ellenırzi a közhasznú szervezet mőködését és gazdálkodását, 

ennek során a kuratóriumtól, annak elnökétıl jelentést, a közalapítvány 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 
4. 41A felügyelı szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
 
5. 42A felügyelı szerv tagjaira alkalmazni kell az 1997. évi CLVI., a közhasznú 

szervezetekrıl szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait. 
 
6. 43Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a. a kuratórium elnöke vagy tagja, 
b. a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c. a közhasznú szervezet célszerinti juttatásaiból részesül, 
d. az a-c, pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 
7. 

44A felügyelı szerv tagjai négy évre Tata Város Önkormányzati Képviselıtestülete 
által létrehozott mindenkori pénzügyi bizottság képviselı-testületi tagsággal 
rendelkezı tagjai: 

                                                           
39 Az elsı mondatot törölte: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 6. pontja. 
40 A „4 tagú” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 132/2005. (V.25.) sz. határozata 
41 Beiktatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 6. pontja.   
42 Beiktatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 6. pontja.  
43 Beiktatta: 234/1998. (XII. 14.) sz. határozat 6. pontja.  



 
A 2010. évi választást követıen: 

1. Borsó Tibor 
2. dr. Varga András 
3. Gerébi Ákos 
4. Szabó Gyula 

 
8. A felügyelı szerv munkáját anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. 
  

13. § 
 
1. Az alapító okirat a kuratórium javaslatára, az alapító által módosítható a 

közalapítvány nevének, céljának, vagyonának sérelme nélkül. 
 
2. 45A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól 

független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
országgyőlési, megyei és fıvárosi önkormányzati választáson képviselıjelöltet 
nem állít és nem támogat. 

 
3. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerőségét az ügyészség a 

reá irányadó szabályok szerint ellenırzi. 
 

14. § 
 
1. A közalapítvány határozatlan idıre alakul. 
 
2. A bíróság a közalapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban 

megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszőnt, vagy a közfeladat 
ellátásának biztosítása más módon, illetıleg más szervezeti keretben 
hatékonyabban megvalósítható. 

 
3. A közalapítvány megszőnése a nyilvántartásból való törléssel az azt kimondó 

döntés meghozatalára visszamenı hatállyal történik meg. 
 
4. A közalapítvány megszőnése esetén az alapítványi vagyon az alapítót illeti meg, 

aki köteles azt a megszőnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani. Errıl a 
nyilvánosságot tájékoztatja. 

15. § 
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek és az 
alapítványokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

16. § 
 

                                                                                                                                                                                     
44 Módosította: 382/2010.(XI.24.). sz. határozat I. pont 2. pontja 
45 Módosította: 326/2005. (XII.21.) sz. határozat 4. pontja 



1. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
2. A nyilvántartásba vételt követıen az alapító gondoskodik az alapító okirat 

hivatalos lapban történı közzétételérıl. 
 
3. A közalapítvány nyilvántartásba vételét követıen, a kuratórium köteles az 1996. 

évi I. tv. 113. §-ában foglaltaknak megfelelıen, mősorszolgáltató 
tevékenységének megkezdése elıtt legalább harminc nappal, az ORTT-nek 
bejelenteni a tv. 96. § (1)-(3) bekezdése szerinti adatokat, mivel mősorának 
terjesztését kizárólag mősorelosztó rendszer segítségével végzi. 

 
 
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzati 
Képviselı-testületének 382/2010 (XI.24.) sz. határozata rendelkezett. 
 
Tata, 2011. február 15. 
 

Tata Város Önkormányzata 
képviseletében: 

 
 
 

           Michl József 
polgármester 

 


