ALAPÍTÓ OKIRAT
(az eddigi módosításokkal egységes szerkezetben)

Szombathely Város Önkormányzata – attól a céltól vezérelve, hogy támogassa a
város
lakosságát
szolgáló
jótékonysági
és
szociális
vállalkozásokat,
kezdeményezéseket – ALAPÍTVÁNY létrehozását határozta el az alábbi feltételek
szerint:
1./

Az Alapítvány neve: „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány

2./

Az Alapítvány székhelye:

3./

Az Alapítvány célja:
Szombathely város lakói szociális gondjainak enyhítése, mindennapi
megélhetésük biztonságosabbá tétele, az idős korúaknál, egészségügyi
állapotuknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek segítése, és e célok érdekében
társadalmi összefogás kialakítása, és a lakosság szociális célú segítő
tevékenységének kibontakoztatása.

4./

Az Alapítvány alapítója: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)

5./

Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.

6./

Az Alapítvány vagyona és a vagyonfelhasználás módja:
a./ Az alapító az alapítvány létrehozásakor 200.000,- Ft, azaz: Kettőszázezer
forint vagyont rendel a 3./ pontban meghatározott célok megvalósítása
érdekében. Az alaptőkét a legkedvezőbb kamatfeltételeket kínáló banknál
tartós betétben kell elhelyezni, a számla megnyitását követ 8 napon belül.

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

b./

Az Alapítvány forrásai:
- az alapító vagyoni hozzájárulása;
- az alapítványi vagyon kamatai (hozadék);
- közösségek, magán és jogi személyek pénzbeli és természetbeni
adományai;
- egyéb források.

c./

Az Alapítvány céljaira az alaptőke hozadéka, valamint az adományok
használhatók fel, azzal a megkötéssel, hogy az alapítvány vagyona a
felhasználás során a 200.000,- Ft összegű alapítói vagyonnál kevesebb
nem lehet. Az Alapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni
adományokat lehetőleg az adományok rendeltetése szerint kell
felhasználni. Ennek hiányában ezen adományokat ellenérték fejében
értékesíteni kell.

d./

A Kuratórium támogatást pályázat, kérelem, vagy javaslat alapján
adományozhat. a támogatásban részesülők számát és a támogatás
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összegét a Kuratórium állapítja meg a felosztható vagyonrész, valamint a
beérkező kérelmek és javaslatok alapján.
e./

Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, illetve
nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet az utolsó választásokon
nem állított és nem is támogatott, valamint a jövőben sem állít, illetve
támogat.

7./

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy
természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozók a
csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. Csatlakozás esetén a felajánlott
feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

8./

Az Alapítvány vagyonának kezelője és ügyvezető szerve a Kuratórium, amely
dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról.
A kuratórium összesen 7 tagból áll, melynek tagja az alapító által felkért 7
közéleti személy.
A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel. Megbízatásuk az
önkormányzati választásokat követő új Közgyűlés alakuló ülésétől számított 60.
napig tart.
A Kuratórium ügyrendjét maga állapítja meg.
Az Alapítványt a Kuratórium mint testület, valamint az elnök képviseli. A
képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a Közalapítvány ügyrendje
tartalmazza. Amennyiben a Közalapítvány munkavállalót vesz igénybe, a
munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.
A kuratórium tagjaira a Polgári Törvénykönyvben foglalt általános kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat (Ptk. 3:22. §, 3:397. §) kell alkalmazni.
A Kuratórium összetétele:
Elnöke:
Tagok:

Hamza István
Hajdu Endre
Németh Józsefné
Steindl-Papp Judit
Jakab Bálint
Márkus Sándor
Horváth József

A Kuratóriumi tagság nem jár díjazással.
9./

A Kuratórium működése:
a./

Határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van.

b./

Döntéseit
nyilvános
ülésen,
egyszerű
szótöbbséggel
hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített, 2/3-os
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többség szükséges a rendelkezésre álló alapítványi vagyon 1/3-át
meghaladó összegű támogatások odaítéléséhez.
c./

Évente legalább 2 alkalommal ülésezik.

d./

Döntéseiről valamennyi kérelmezőt, javaslattevőt – és az alapítót
tájékoztatni köteles.

10./ Az Alapítvány Kuratóriuma – tevékenységével összefüggésben – kiadványain
és rendezvényein felhasználhatja Szombathely város címerét. Címerhasználat
esetén a tervezett kiadvány mintáját – sokszorosítás előtt – a Kuratórium elnöke
köteles a polgármesternek bemutatni.
11./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a
közhasznúsági melléklet elfogadása.
12./ A Kuratórium évente egyszer – június hónapban – köteles beszámolni az
Alapítvány működéséről az alapító Közgyűlésének.
13./ Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az
alapítványok tevékenységére vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Szombathely, 2016. „…………………”
Az Alapító szerv részéről:

/: Dr. Puskás Tivadar :/
polgármester
Záradék:
Jelen alapító okiratot a Közgyűlés 80/1991. (IV.11) Kgy. számú határozatával
jóváhagyta és 123/1991. (V.30) Kgy. számú, 261/1992. (XII.17.) Kgy. számú,
265/1997. (IX.25.) Kgy. számú, 44/1999. (II.25) Kgy. számú, 389/2002. (XII.19) Kgy.
számú, 45/2007. (I.25.) Kgy. számú, 46/2007. (I.25.) Kgy. számú, 369/2008. (IX.25.)
Kgy. számú, 483/2010. (X.28) Kgy. számú, 513/2010. (X.28) Kgy. számú, a
406/2012. (X. 31.) Kgy. számú, a 455/2014. (XI.24.) Kgy. számú, a 23/2016. (I.28.)
Kgy. számú, a 217/2016. (VI.9.) Kgy. számú, valamint a 275/2016. (IX.15.) Kgy.
számú határozataival módosította.
Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Szombathely, 2016. „

„
/: Dr. Puskás Tivadar :/
polgármester
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