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A Képviselő-testület 2021. június 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
9/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beolvasztása a Városért Közalapítványba 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány alapítója elhatározza a Kiskunhalas Város Sportjáért 
Közalapítvány beolvasztását a Városért Közalapítványba.  

2. Az Alapító elfogadja az egyesülési tervet és annak mellékleteként csatolt vagyonmérleg 
-és vagyonleltár tervezeteket és könyvvizsgálói jelentést, a jogutód Városért 
Közalapítvány alapító okirat tervezetét, és elfogadja az egyesülési szerződés tartalmát. 
Alapító felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az egyesülési szerződést és az egyéb 
szükséges okiratokat aláírja.  

3. A beolvadás napja a Törvényszék átalakulást bejegyző végzésének a dátuma, a beolvadó 
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány jogutódja a Városért Közalapítvány.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
szükséges dokumentumok és jognyilatkozatok aláírására. 
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Melléklet: 
EGYESÜLÉSI TERV 

 
Amely készült a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány (székhely: Kiskunhalas, 
Hősök tere 1.) beolvadásáról a Városért Közalapítványba (székhely: Kiskunhalas, Hősök tere 
1.).  

I. Előzmények 
 
A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány és a Városért Közalapítvány kizárólagos 
alapítója Kiskunhalas Város Önkormányzata. Az Alapítványok kuratóriumai az eddigi 
működésük, a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrások, valamint a jövőbeni lehetőségek 
áttekintése után kedvezőnek látták a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 
beolvadásának lehetőségét a Városért Közalapítványba, mivel egyetlen szervezetként 
hatékonyabban és jóval kisebb költségek és ráfordítások mellett tudna működni. A két 
közalapítvány céljai hasonlóak, tekintettel arra, hogy a Városért Közalapítvány céljai között is 
szerepel sport cél. A beolvadás az alapítványi célokat nem veszélyezteti, mivel a Városért 
Közalapítvány, mint Kiskunhalas városért átfogóan, többféle céllal tevékenykedő szervezet a 
sport célt az eddigi céljaival összhangban, de nagyobb erőforrásokkal tudja megvalósítani. 
Mindezekre tekintettel a kuratóriumok kezdeményezték az Alapítónál az ennek megfelelő 
döntések meghozatalát. A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványnál működő felügyelő 
bizottság a kezdeményezéssel egyetértett. Mindezek alapján az alapítványok ügyvezető szervei 
elkészítették jelen egyesülési tervet, amely tartalmazza az egyesüléshez szükséges okiratok 
tervezeteit.  

II. általános rendelkezések 
 
Az Átalakulási törvény 8. § (1) bekezdésének megfelelően az egyesülésben érintett 
alapítványok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítették, ezért 
Alapító az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a 2021. június 24. napján megtartott egyetlen 
ülésen határoz; az átalakulási tervben a vezető tisztségviselők által meghatározott 2020. 
december 31. -i időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó vagyonmérleg-tervezet és 
vagyonleltár-tervezetek szerepelnek. 
 
Az egyesülés módja: beolvadás. A beolvadás napja a Törvényszék átalakulást bejegyző 
végzésének dátuma.  
 
Az egyesülés kapcsán az Ectv. 10/E. § (3) bekezdés első fordulata szerinti kizáró ok nem állt 
fenn, továbbá Alapító mindkét szervezetnél a létesítő okirat szerinti induló tőkét teljes 
egészében rendelkezésre bocsátotta.  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a beolvadást követően is kizárólagos alapító marad a 
jogutód szervezetben. A beolvadó szervezet kuratóriumának tagjai a jogutód szervezet 
kuratóriumában nem vállalnak tisztséget, a jogutód képviseletében, illetve elnevezésében, 
működésének formájában vagy székhelyében a beolvadás következtésben változás nem 
történik.  

III. A beolvadással érintett alapítványok főbb adatai 
 
1./ A beolvadó civil szervezet adatai: 
 

típusa: közalapítvány 
neve: Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 



 

 

székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
képviseli: Horváth Anikó kuratórium elnöke 
nyilvántartási száma: 03-01-0000067 
alapító: Kiskunhalas Város Önkormányzata  

2./ A jogutód civil szervezet adatai: 
 

típusa: közalapítvány 
neve: Városért Közalapítvány 
székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
képviseli: Szőke Sándor kuratórium elnöke 
nyilvántartási száma: 03-01-0000119 
alapító: Kiskunhalas Város Önkormányzata  
 

IV. az egyesülés alapját képező okiratok 
 

Az ügyvezető szervek elkészíttették, és az egyesülési terv részeként az alábbiak szerint 
csatolják a vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteket, amelyeket 
könyvvizsgálóval ellenőriztettek. Felek az átértékelés lehetőségével nem élnek, így az 
átalakulási törvény 8. § (1) alapján 2020. december 31. -i időpontra - mint mérlegfordulónapra 
- vonatkozó vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet szerepel.  
 
Elkészíttették és csatolják továbbá az átvevő Városért Közalapítvány alapító okiratának 
tervezetét, amely tartalmazza a beolvadás folytán szükséges módosításokat, továbbá az 
egyesülési szerződést.  
 
Az egyesülési terv 1./ sz. mellékletét képezi a beolvadó Kiskunhalas Város Sportjáért 
Közalapítvány vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg tervezete. 
 
Az egyesülési terv 2./ sz. mellékletét képezi az átvevő Városért Közalapítvány vagyonleltár-
tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg tervezete. 
 
Az egyesülési terv 3./ sz. mellékletét képezi a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-
tervezete és vagyonleltár-tervezete. 
 
Az egyesülési terv 4./ sz. mellékletét képezi az átvevő Városért Közalapítvány alapító 
okiratának tervezete, amely tartalmazza a beolvadás folytán szükséges módosításokat.  
 
Az egyesülési terv 5./ sz. mellékletét képezi a beolvadó és az átvevő közalapítvány egyesülési 
szerződése.  
 
Kiskunhalas, 2021. június 24. 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

képv. Horváth Anikó  
kuratórium elnöke 

Városért Közalapítvány 
képv. Szőke Sándor  
kuratórium elnöke 

 



 

 

  



 

 

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány (székhely: 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. nyilvántartási szám: 03-01-0000067, képviseli: Horváth Anikó 
kuratóriumi elnök) beolvadó alapítvány, 
 
másrészről a Városért Közalapítvány (székhely: Kiskunhalas, Hősök tere 1. nyilvántartási 
szám: 03-01-0000119, képviseli: Szőke Sándor kuratóriumi elnök) átvevő alapítvány között 
az alábbi tartalommal és feltételekkel.  
 

I. ELŐZMÉNYEK: 
 
1./ A beolvadó alapítvány alapítója 2021. június 24. napján a …/2021 (VI. 24.) sz. Képviselő-

testületi határozattal döntött a beolvadó alapítvány az átvevő alapítvány beolvadással 
történő egyesüléséről.  

 
2./ Az átvevő alapítvány alapítója 2021. június 24. napján a …/2021 (VI. 24.) sz. Képviselő-

testületi határozattal döntött az átvevő alapítvány beolvadással történő egyesüléséről. 
 

II. MEGÁLLAPODÁS: 
 

1./ Felek megállapodnak, hogy a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány egyesül a 
Városért Közalapítvánnyal. Az egyesülés módja: beolvadás, a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány beolvad a Városért Közalapítványba.  

 
2./ A beolvadás folytán a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány megszűnik, jogutódja a 

Városért Közalapítvány. Az átvevő alapítvány neve, székhelye, formája és képviselete a 
beolvadást követően is változatlan marad. 

 
3./ A beolvadó alapítvány vagyona (beleértve követeléseit és vagyoni értékű jogait) a jogutód 

átvevő alapítványra száll.  
 

4./ A beolvadás következtésben az alapító személyében nem történik változás, a jogutód 
alapítvány kizárólagos alapítója Kiskunhalas Város Önkormányzata marad.  

 
5./ A beolvadás napja a Törvényszék átalakulást bejegyző végzésének a dátuma.  
 

III. FELEK NYILATKOZATAI: 
 
1./ Felek kijelentik, hogy az Ectv. 10/E. § (3) bekezdés első fordulata szerinti kizáró ok velük 

szemben nem állt fenn.  
 
2./ Felek kijelentik, hogy az Alapító mindkét szervezetnél a létesítő okirat szerinti induló tőkét 

teljes egészében rendelkezésre bocsátotta. 
 
3./ Felek kijelentik, hogy munkavállalói érdek-képviseleti szerv egyiküknél sincs, ezért az 

átalakulási törvény 7. § illetve a Ectv. 10/E. § (7) szerinti tájékoztatási kötelezettség nem 
áll fenn.  

 
 



 

 

 
IV. AZ EGYESÜLÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ TOVÁBBI OKIRATOK: 

 
1./ Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány és a Városért Közalapítvány vagyonleltár-

tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezetei, amelyeket könyvvizsgáló ellenőrzött. 
Felek az átértékelés lehetőségével nem éltek, így az átalakulási törvény 8. § (1) alapján 
2020. december 31. -i időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó vagyonmérleg-
tervezet és vagyonleltár-tervezet szerepel.  

 
2./ Jogutód Városért Közalapítvány (nyitó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete.  
 
3./ Jogutód Városért Közalapítvány létesítő okiratának tervezete.  
 
A fenti okiratok jelen szerződés mellékletét képezik.  
 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 
 
1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 
szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 
2./ A Felek a jelen szerződést elolvadás és közös értelmezés után, mint szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Kiskunhalas, 2021. június 24. 
 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

képv. Horváth Anikó  
kuratórium elnöke 

Városért Közalapítvány 
képv. Szőke Sándor  
kuratórium elnöke 

  
 
 
 
Ellenjegyzem: 
Kiskunhalas, 2021. június 24. 
 
 
 
 
 
Dr. Szabadi Tamás ügyvéd (KASZ: 36068777)  
Kiskunhalas, Kossuth u. 9. sz.  
 
 
  



 

 

VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) az 
alábbi feltételek mellett jogi személyként működő közalapítvány létrehozását határozza el, 
amely Közalapítvány a Halasi Szüret, a dr. Monszpart László, a Halas Történeti Kutatása és a 
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványokat egyesíti. Továbbá az alapító határoz a 
közalapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti tovább 
működéséről. 

 

1.) Az Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

2.) A Közalapítvány neve:                   VÁROSÉRT Közalapítvány 

3.) A Közalapítvány székhelye:          Kiskunhalas Hősök tere 1. 

4.) Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta 

létre.  

5.) A Közalapítvány célja: 

1. esztétikus, rendezett városkép, utcakép és középületek kialakításának segítése, 
2. közutak építése, karbantartása, 
3. parkok, zöldterületek kialakítása, fenntartása, 
4. gáz, szennyvízcsatorna építés, 
5. környezetvédelmi feladatok végrehajtása 
6. Kiskunhalas városában megrendezésre kerülő szüreti rendezvények kulturális és sport 
programjainak támogatása. 
7. Kiskunhalasi állandó lakosok külföldi, kórházi gyógykezelésének elősegítése. A külföldi 
gyógykezeléshez szükséges orvosi javaslat alapján a társadalombiztosítás által nem 
fedezett költségekhez biztosít támogatást, illetve hozzájárulást. 
8. Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó alapítványok, egyesületek, civil 
szervezetek támogatása, évente kötelezően kiírandó nyilvános pályázat útján. 
9. Tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatása. 
10. Kiskunhalas város történetét részletesen feldolgozó helytörténeti kutatómunka anyagi 
feltételeinek biztosítása, tanulmányok elkészítése, kiadványok megjelenítése. A kutatáshoz 
szükséges további támogatások megszervezése. 
11. Fenti feladatok megvalósítása érdekében a Közalapítvány kiadói tevékenységet is végez. 
12. A város versenysport szakosztályainak, diáksport egyesületeinek és diáksport-köreinek támogatása, magas 
szintű utánpótlás nevelési tevékenység segítése, a tehetségek gondozása, valamint a szabadidősport lehetőségek 
javítása. 
 

A Közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében működésével az alábbi közfeladatokat 
szolgálja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő közhasznú tevékenységeket 
végzi: 
 
Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása), 



 

 

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális 
szolgáltatás, helyi környezet- és természetvédelem, amely tevékenységek Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 1., 2., 4., 7., és 11. 
pontja alapján minősül közfeladatnak. 
 

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme melyet az 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121.§. 
-a alapján minősül közfeladatnak. 
A helyi közművelődés támogatása, amely a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§. (2) b), c), d), pontja 
alapján minősül közfeladatnak. 
Ebek ivartalanításának támogatása, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartása, 
állatvédelmi szervezetek támogatása, egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és 
közegészségügyi intézkedések finanszírozása, amely az állatok védelméről és kíméletéről 
1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (7) bekezdése alapján minősül közfeladatnak.  
 

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 
vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. A 
csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

A Közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 
mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 
megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

A közalapítvány szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül 
más személyek számára is hozzáférhetőek. 

7.) A Közalapítvány vagyona: 

A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 100.000,- forint. A Közalapítvány vagyona 
növekedhet a Közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó 
jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával. Az alapító és 
a csatlakozó a Közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti 
vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára 
is. 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 

A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi 
jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 
A Közalapítvány vagyonának 100.000 forinton felüli része (beleértve ennek hozadékát is) 
használható fel a Közalapítvány céljaira. 
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja. 
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának közigazgatási területén lévő természetes és jogi személyek nyújthatják be 



 

 

a Kuratóriumhoz. A Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja. 
 
Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó alapítványok, egyesületek, civil 
szervezetek támogatásával kapcsolatos pályázatok alapítvány cél szerinti juttatásai pályáztatás 
útján történő odaítélésének szabályai: 

A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók 
lehetséges körét, (Kiskunhalas Város Önkormányzatának közigazgatási területén élők) a 
pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben 
közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi kellékeit, a felosztandó 
összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az egy pályázó által 
megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, módját és 
beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az eredményről 
szóló értesítés módját. 

A pályázati felhívást nyilvánosan, kell közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel a 
Halasi Tükör újságban, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzatának (6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1. szám alatt) hirdető tábláján kifüggesztéssel történik. 
 
A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát 
követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és szakszerűség 
követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok alapján. A bírálat 
eredményéről minden pályázót írásban igazolható módon értesíteni kell, továbbá a pályázati 
eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán 
való kifüggesztéssel illetve a Halasi Tükörben nyilvánosan is közzé kell tenni 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 
igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a Halasi Tükör című 
hetilapban illetve az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán nyilvánosságra hozza. 

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt alapító 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
 

A Közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, alapján 
nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 

részesítheti. 

 

9./A Közalapítvány szervezete: 
 
A Közalapítvány kezelő szerve az alapítvány által létrehozott 5 tagú kuratórium. 
 

Szőke Sándor elnök 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Farkasné Wodring Zsuzsanna 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/b 

Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25. 

Babud László 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6. 

Nagy-Apáti Ivett 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A. 

 



 

 

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapító határozatlan időre jelöli ki. A 
kurátori tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új 
tagot az alapító jelöli ki. Az elnök és a tagok megbízása határozatlan időre szól. Új elnököt az 
alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapító által visszahívhatóak. 

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

Megszűnik a kurátorok megbízatása: 
a.) visszahívással; 
b.) lemondással; 
c.) a kurátor halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
d.) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 
e) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. ( a Ptk. 3:22. § 

(l)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Bík. 61.§ (2) 
bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és 
kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, a 
Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.) 

 

A kurátor megbízatásáról az alapítóhoz címzett, az alapítvány másik kurátorához vagy 
döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
 
Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kurátor kijelölésével 
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá. 

A kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt 
határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását 
cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyeztet. 

A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, számlával igazolt 
költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

10.) A Kuratórium működése: 

A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. 
Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés 
összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkeztétől számított nyolc napon 
belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium 
elnöke nem tesz eleget, vagy ennek teljesítésében tartósan akadályoztatva van, a kuratórium 
ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja.  

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 7 nappal az ülés 
időpontját megelőzően írásban igazolható módon (ajánlott tértivevényes postai küldemény, 
illetve visszaigazolt elektronikus levélformájában, oly módon, hogy a feladó kézbesítési és 
olvasási visszaigazolást kér.) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A 
meghívónak tartalmaznia kell: az alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és az idejét, a 
napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó előterjesztéseket, a 
határozatképtelenség miatt megismételt kuratóriumi ülés szabályait. A meghívónak így 
tartalmaznia kell azon kitételt, hogy határozatképtelenség esetén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat az eredeti ülés időpontját követő, későbbi időpontra (amely 8 napnál nem 
lehet több) megismételt ülés kerül összehívásra, mely a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. Az új időpontról újabb meghívót kell küldeni. A Kuratórium határozatképes, 
ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el 



 

 

kell halasztani. A megismételt ülés határozatképességére az eredeti ülés szabályait kell 
alkalmazni. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
 

A Kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet, amelynek tartalmaznia kell a 
kuratórium által hozott döntések időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a nyilvánosság 
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
A Kuratórium elnöke a döntésekről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül 
írásban- igazolható módon értesíti, továbbá Kuratórium döntéseit a Halasi Tükör hetilapban és 
az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az elnök nyilvánosságra 
hozza. 

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készítem, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 
történik (nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel). A beszámolóba és a közhasznúsági 
mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A beszámolót és 
a közhasznúsági mellékletet az alapító okirat 8. pontja szerint nyilvánosságra hozza. A 
nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. 

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § és 3:397.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 
vonatkoznak. Kurátor az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kurátorok ügyvezetési 
feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 
Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült. 
Nem lehet kurátor az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek 
többségben kell lenniük. 
Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 
olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 
Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 
többségben. 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 



 

 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) 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 vagy 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. 
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén - az 
Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - munkaidőben bárki 
betekinthetsz adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével és arról saját költségére 
másolatot készíthet. 
 
A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A 
Közalapítvány és a Kuratórium működéséről, a Kuratórium elnöke az önkormányzat 
hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés, (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1) valamint a helyi sajtó 
útján Halasi Tükörben számol be. Ugyanitt teszi közzé a Közalapítvány éves beszámolóját, 
működésének szolgáltatása igénybevétele módját. A Közalapítvány alapító okiratát a 
Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi. 
 
A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az ülés 
helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévők személye, az ülés 
határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). 
 

11.) A Közalapítvány képviselete: 

A közalapítvány képviseletét az alapító által kijelölt kuratórium elnöke önállóan látja el. 

A közalapítvány - új Ptk.-ra való áttéréskori - képviselője (a Kuratórium elnöke) Szőke 
Sándor elnök 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány kuratóriumának elnökének 
és bármely másik kuratóriumi taggal (Farkasné Wodring Zsuzsanna 6400 Kiskunhalas, Esze 
Tamás ltp. 2/b,Szücs Csaba 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25.,Bábud László 6400 
Kiskunhalas, Fácán u. 6.,Nagy-Apáti Ivett 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A.) együttesen van. 
Az Alapító a Közalapítványt nem képviselheti. 
 



 

 

12.) A Közalapítvány megszűnése: 

A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg.  

13.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 

A Közalapítvány esetleges megszűnése esetén a vagyona - a hitelezők kielégítése után -
Kiskunhalas Város Önkormányzatát illeti meg hozzájárulása erejéig. Az Alapítónak a 
fennmaradó vagyont a közalapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítania. 

 

14.) Záró rendelkezések: 

a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az 
alapító okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel 
szükséges. 

b) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetben foglalt jelen szövegét Kiskunhalas 
Város Képviselő-testülete …/2021. Kth. számú határozatával jóváhagyta. 

 
Az alapító okiratot a Közalapítvány alapítója elolvasás és értelmezés után - mint akaratával 
mindenben megegyezőt - jóváhagyólag aláírja. 
 
Kiskunhalas, 2021. június 24. 
 
 
     ___________________________________ 
           Kiskunhalas Város Önkormányzata 
             képv. Fülöp Róbert polgármester 
            alapító 
 

 
Dr. Szabadi Tamás Kiskunhalas, Kossuth u. 9. ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos 
tartalmának, az okiratot ellenjegyzem. Jelen egységes szerkezetbe foglalás az alapító okirat 
felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezéseinek törlése, továbbá a tevékenység aláhúzással 
jelölt kiegészítése miatt került sor. Kiskunhalas, 2021. június 24. 
 
 
 



Beolvadó Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány vagyonmérleg-tervezete
2020.12.31.

Megnevezés Könyv szerinti érték Átértékelési különbözet Vagyonértékelés szerinti érték

A) Befektetett eszközök 0 0

I. Immateriális javak 0 0

II. Tárgyi eszközök 0 0

III. Befektetett pü. eszközök 0 0

B) Forgóeszközök 334 334

I. Készletek 0 0

II. Követelések 0 0

III. Értékpapírok 0 0

IV. Pénzeszközök 334 334

C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0

Eszközök összesen 334 0 334

D) Saját tőke 330 330

I. Jegyzett tőke 100 100

III. Tőketartalék 0 0

IV. Eredménytartalék 230 230

V. Lekötött tartalék 0 0

VII. Adózott eredmény 0 0

E) Céltartalékok 0

F) Kötelezettségek 0 0

I. Hosszú lej. kötelezettség 0 0

II. Rövid lej. kötelezettség 0 0

G) Passzív időbeli elhatárolások 4 4

334 0 334Források összesen

Kiskőrös, 2021.06.18.



Beolvadó Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 
vagyonleltár-tervezete

2020.12.31.

ESZKÖZÖK

Megnevezés Adatok

Ft

A) Befektetett eszközök 0

I. Immateriális javak 0

II. Tárgyi eszközök 0

III. Befektetett pü. eszközök 0

B) Forgóeszközök 334 285

I. Készletek 0

II. Követelések 0

III. Értékpapírok 0

IV. Pénzeszközök 334 285

Pénztár 66 528

Bankbetétek 267 757

C) Aktív időbeli elhatárolások 0

Eszközök összesen 334 285

FORRÁSOK

Megnevezés Adatok

Ft

D) Saját tőke 330 749

I. Jegyzett tőke 100 000

III. Tőketartalék 0

IV. Eredménytartalék 230 749

V. Lekötött tartalék 0

VI. Értékelési tartalék 0

VII. Adózott eredmény 0

E) Céltartalékok 0

F) Kötelezettségek 0

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettség 0

III. Rövid lejáratú kötelezettség 0

Rövid lejáratú hitelek 0

Pályázati előleg 0

G) Passzív időbeli elhatárolások 3 536

334 285Források összesen

Kiskőrös, 2021.06.18.



Átvevő Városért Közalapítvány vagyonmérleg-tervezete
2020.12.31.

Megnevezés Könyv szerinti érték Átértékelési különbözet Vagyonértékelés szerinti érték

A) Befektetett eszközök 640 640

I. Immateriális javak 0 0 0

II. Tárgyi eszközök 640 0 640

III. Befektetett pü. eszközök 0 0 0

B) Forgóeszközök 7 195 0 7 195

I. Készletek 0 0 0

II. Követelések 61 0 61

III. Értékpapírok 0 0 0

IV. Pénzeszközök 7134 0 7 134

C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0

Eszközök összesen 7 835 0 7 835

D) Saját tőke 5 445 5 445

I. Jegyzett tőke 100 0 100

III. Tőketartalék 0 0 0

IV. Eredménytartalék 5345 0 5 345

V. Lekötött tartalék 0 0 0

VII. Adózott eredmény 0 0 0

E) Céltartalékok 0 0 0

F) Kötelezettségek 1 664 0 1 664

I. Hosszú lej. kötelezettség 0 0 0

II. Rövid lej. kötelezettség 1664 0 1 664

G) Passzív időbeli elhatárolások 726 0 726

7 835 0 7 835Források összesen

Kiskőrös, 2021.06.18.



Átvevő Városért Közalapítvány 
vagyonleltár-tervezete

2020.12.31.

ESZKÖZÖK

Megnevezés Adatok

Ft

A) Befektetett eszközök 640 000

I. Immateriális javak 0

II. Tárgyi eszközök 640 000

Egyéb építmények ( Szobor ) 600 000

Egyéb berendezések, felsz, (Rend.sátor, sörpadok) 40 000

III. Befektetett pü. eszközök 0

B) Forgóeszközök 7 195 312

I. Készletek 0

Anyagok 0

II. Követelések 60 960

Egyéb köv ( Parabel Studio) 60 960

III. Értékpapírok 0

IV. Pénzeszközök 7 134 352

Pénztár 393 785

Bankbetétek 6 740 567

C) Aktív időbeli elhatárolások 0

Eszközök összesen 7 835 312

FORRÁSOK

Megnevezés Adatok

Ft

D) Saját tőke 5 444 761

I. Jegyzett tőke 100 000

III. Tőketartalék 0

IV. Eredménytartalék 5 344 761

V. Lekötött tartalék 0

VI. Értékelési tartalék 0

VII. Adózott eredmény 0

E) Céltartalékok 0

F) Kötelezettségek 1 664 820

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettség 0

III. Rövid lejáratú kötelezettség 1 664 820

Rövid lejáratú hitelek 0

Szállítók 0

EFOP pályázat előleg 1 664 820

G) Passzív időbeli elhatárolások 725 731

7 835 312Források összesen

Kiskőrös, 2021.06.18.



Jogutód Átvevő Városért Közalapítvány
NYITÓ vagyonmérleg-tervezete 

2020.12.31. e Ft-ban
 

Megnevezés
Jogutód Városért Közalapítvány 

vagyona
Vagyonértékelés szerinti érték Különbözetek Rendezés Jodutód társaság vagyona

A) Befektetett eszközök 640 0 0 640

I. Immateriális javak 0 0 0 0

II. Tárgyi eszközök 640 0 0 640

III. Befektetett pü. eszközök 0 0 0 0

B) Forgóeszközök 7 529 0 0 7 529

I. Készletek 0 0 0 0

II. Követelések 61 0 0 61

III. Értékpapírok 0 0 0 0

IV. Pénzeszközök 7 468 0 0 7 468

C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0

Eszközök összesen 8 169 0 0 8 169

D) Saját tőke 5 775 0 0 5 775

I. Jegyzett tőke 200 0 0 200

III. Tőketartalék 0 0 0 0

IV. Eredménytartalék 5 575 0 0 5 575

V. Lekötött tartalék 0 0 0 0

VII. Adózott eredmény 0 0 0 0

E) Céltartalékok 0 0 0 0

F) Kötelezettségek 1 664 0 0 1 664

II. Hosszú lej. kötelezettség 1 664 0 0 1 664

III. Rövid lej. kötelezettség 0 0 0 0

G) Passzív időbeli elhatárolások 730 0 0 730

8 169 0 0 8 169Források összesen

Jogutód Városért Közalapítvány Vagyona eFt-ban

Kiskőrös, 2021.06.18



 

Jogutód Átvevő Városért Közalapítvány vagyonleltár-tervezete
2020.12.31.

ESZKÖZÖK

Megnevezés Adatok

Ft

A) Befektetett eszközök 640 000

I. Immateriális javak 0

II. Tárgyi eszközök 640 000

Ingatlanok(   Szobor) 600 000

Egyéb berendezések, felsz, (Rend.sátor,sörpadok) 40 000

III. Befektetett pü. eszközök 0

B) Forgóeszközök 7 529 597

I. Készletek 0

Anyagok 0

II. Követelések 60 960

Egyéb köv(Parabel Studio) 60 960

Áfakövetelés 0

III. Értékpapírok 0

IV. Pénzeszközök 7 468 637

Pénztár 460 313

Bankbetétek 7 008 324

C) Aktív időbeli elhatárolások 0

Eszközök összesen 8 169 597

FORRÁSOK

Megnevezés Adatok

Ft

D) Saját tőke 5 775 510

I. Jegyzett tőke 200 000

III. Tőketartalék 0

IV. Eredménytartalék 5 575 510

V. Lekötött tartalék 0

VI. Értékelési tartalék 0

VII. Adózott eredmény 0

E) Céltartalékok 0

F) Kötelezettségek 1 664 820

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettség 0

III. Rövid lejáratú kötelezettség 1 664 820

Rövid lejáratú hitelek 0

Szállítók 0

EFOP Pályázat előleg 1 664 820

G) Passzív időbeli elhatárolások 729 267

8 169 597Források összesen

Kiskőrös, 2021.06.18.



 

Jogutód Átvevő Városért Közalapítvány vagyonleltár-tervezete
2020.12.31.

Kiskőrös, 2021.06.18.



Jogutód  Városért Közalapítvány vagyonmérleg-tervezete
2020.12.31.

eFt-ban  

Megnevezés

Beolvadó 
Kiskunhalas 

Város Sportjáért 
Közalapítvány

Átvevő                  
Városért 

Közalapítvány

Könyv sz. érték Könyv sz. érték Átért. különb. Különbözetek Rendezés Vagyonért. szerint
A) Befektetett eszközök 0 640 0 0 0 640

I. Immateriális javak 0 0 0 0 0 0

II. Tárgyi eszközök 0 640 0 0 0 640

III. Befektetett pü. eszközök 0 0 0 0 0 0

B) Forgóeszközök 334 7 195 0 0 0 7 529

I. Készletek 0 0 0 0 0 0

II. Követelések 0 61 0 0 0 61

III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0

IV. Pénzeszközök 334 7 134 0 0 0 7 468

C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0

Eszközök összesen 334 7 835 0 0 0 8 169

D) Saját tőke 330 5 445 0 0 0 5 775

I. Jegyzett tőke 100 100 0 0 0 200

III. Tőketartalék 0 0 0 0 0 0

IV. Eredménytartalék 230 5 345 0 0 0 5 575

V. Lekötött tartalék 0 0 0 0 0 0

VII. Adózott eredmény 0 0 0 0 0 0

E) Céltartalékok 0 0 0 0 0 0

F) Kötelezettségek 0 1 664 0 0 0 1 664

II. Hosszú lej. kötelezettség 0 0 0 0 0 0

III. Rövid lej. kötelezettség 0 1 664 0 0 0 1 664

G) Passzív időbeli elhatárolások 4 726 0 0 0 730

334 7 835 0 0 0 8 169Források összesen

Jogutód Átvevő Városért Közalapítvány  Vagyona  eFt-ban

Kiskőrös, 2021.06.18.








