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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2021. december 01-jén 17:06 órai kezdettel megtartott rendes ülésről

Ülés helye: az Önkormányzat hivatalának épülete

Jelen vannak:
Oláh  István,  Áldott  Richárd István,  Bölcskei-Csősz  Nikolett,  Mosonyi-Bogó Nikolett,
Sarok Mihály, Szőke Imre Andor

Dr. Lakos László jegyző

Oláh István alpolgármester
Tisztelettel  köszöntöm  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületi  ülésén
megjelenteket.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hat fő jelen van. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javaslom Sarok Mihályt és Szőke Imre Andort. Először Imréről szavaznánk, aki
elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek, kérem, kézfelemelés jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2021. (XII. 01.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2021.
december  01-jei  Képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőjének  Szőke  Imre  Andort
választja meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki elfogadja Misit jegyzőkönyv-hitelesítőnek, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2021. (XII. 01.) határozata

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2021.
december 01-jei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Sarok Mihályt választja
meg.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.
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Oláh István alpolgármester
A napirendben Szőke Imre képviselő javasolt módosítást. Javaslom, hogy a napirendben ne
történjen  módosítás,  azért  mert  amit  kért,  azt  az  első és  második  napirendi  pontban  meg
tudjuk beszélni.

Szőke Imre Andor képviselő
Abban nincs bent az, amit én kértem. Én azt kértem, hogy a két Képviselő-testületi ülés között
lévő beszámolót tartsd meg. Ez kötelességed.

Oláh István alpolgármester
Igen, akkor milyen rendeletre hivatkozva kötelességem, azt szeretném megtudni?

Szőke Imre Andor képviselő
Nem kell jogszabályi rendeletre hivatkoznom.

Oláh István alpolgármester
Semmi kötelességem erre nincsen törvényileg.

Szőke Imre Andor képviselő
Nyugodtan menj fel a honlapra, ugyanazt tanulnom én is, mint ti. Benne van.

Oláh István alpolgármester
Mindjárt mondom.

Szőke Imre Andor képviselő
Köteles vagy tájékoztatni a képviselőket.

Áldott Richárd István képviselő
Ja, hogy mi történt a két ülés között?

Szőke Imre Andor képviselő
Nem tudom, hogy mi történt, ezért kell beszámolni.

Oláh István alpolgármester
Ezt az egyebekben is meg tudnánk beszélni.

Szőke Imre Andor képviselő
Nem, ezt az elején el kell mondanod. Ez a dolgod.

Oláh István alpolgármester
Rendben, de törvényileg nem vagyok köteles, nem tudom, hogy el fogok-e mondani bármit is.

Szőke Imre Andor képviselő
Jó. Kérem, hogy az elhangzott kérdésemet és arra a választ szó szerint jegyzőkönyvezzék.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Én pedig szeretném kérni, hogy szó szerint legyen jegyzőkönyvezve, hogy alpolgármester úr
átadta  azt  a papírt  Szőke Imre képviselőnek,  melyen a  beszámolási  kötelezettségről  szóló
jogszabály van. Köszönöm.

Oláh István ügyvivő alpolgármester  átadja  Szőke Imre Andor képviselőnek a beszámolási
kötelezettségéről szóló jogszabályi hivatkozást.
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Oláh István alpolgármester
Rendben. Javaslom, hogy az első napirendi pontként tegyük be a két testületi  ülés közötti
beszámolót, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2021. (XII. 01.) határozata

A 2021. október 27-i ülés napirendjének módosításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy első napirendi
pontként tárgyalja a két ülés közti eseményekről szóló beszámolót.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki  a  módosítással  együtt  a  napirendet  nyolc  napirendi  ponttal  elfogadja,  kérem,
kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2021. (XII. 01.) határozata

A 2021. december 01-jei ülés napirendjének elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. december 01-jei Képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Dózsa György utca 12. szám

alatti ingatlan lakásbérletére vonatkozó kérelem elbírálása

4. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonában  lévő  jármű

értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal

5. A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2022.  évi

keretösszegéről szóló döntéshozatal

6. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása

7. Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

8. Egyebek

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.
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I. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Első  napirendi  pont  tehát  a  két  ülés  közti  beszámoló.  Ami  említeni  való,  hogy  lett  egy
normatíva visszavonásunk, ami körülbelül 6 millió forint. Mikulás csomagokat vásároltunk az
iskolás, óvodás és a bölcsődés gyermekek számára. A kastély „B” szárnyában történt csőtörés
javító  munkálatai  befejeződtek.  A csőtörés  helyreállításában  Áldott  Balázs,  és  Rác  János
segítettek. A legtöbbet jelenleg a pályázatok előkészítésével foglalkoztunk. A Közép-Duna
Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  felé  2020.  évről  volt  egy  400 000
forintos tagságdíj elmaradásunk, ami a napokban át is lett utalva. A faluüzemeltetés részére
lett  vásárolva  egy  láncfűrész.  Kérdése,  vagy  hozzászólása  lenne  a  képviselőknek  az  első
napirendi  ponthoz?  Ha  nem,  akkor  szavazzunk.  Aki  elfogadja  az  beszámolót  az  aktuális
eseményekről, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2021. (XII. 01.) határozata

A polgármesteri beszámoló elfogadásáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről
szóló polgármesteri beszámolót.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

II. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Második  napirendi  pont  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívásának
megtárgyalása.  A  törvényességi  felhívást  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-
testületének „a helyi  termelői  piac létesítéséről  és üzemeltetéséről”  szóló 5/2021. (II.  26.)
számú önkormányzati rendeletére kaptuk, többek között azért is, mert a 603/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet alapján 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat, képviselő-testület
új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. A javaslatom
ezzel kapcsolatban, hogy a rendeletünket helyezzük hatályon kívül.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
A  termelői  piac  áthelyezésével  és  ingyenesség  tételével  elég  lenne  csak  a  rendeletet
módosítani. Ez megoldható?

Dr. Lakos László jegyző
Már nem megoldható, mert ahhoz új rendelettervezetet kellen csinálni és a határideje ennek a
törvényességi  felhívásnak december  6-a,  a  következő ülés  pedig  december  8-án lesz.  Azt
lehetne  csinálni,  hogy  most  visszavonjuk  a  rendeletet  és  a  8-i  ülésre  csinálunk  egy  új
rendeletet.

Oláh István alpolgármester
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Lehetőségünk van bármikor meghozni egy új rendeletet a termelői piacra vonatkozóan, de én
értelmét nem látom egyelőre.

Szőke Imre Andor képviselő
A virtuális piacnak sokkal több értelme van, mint a helyi termelői piacnak.

Oláh István alpolgármester
Még, ha ingyenessé is  tennénk, akkor sem jönnének többen árulni.  Ez szóban nagyon jól
hangzott  anno.  Rendben,  aki  egyetért  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi
felhívásával, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2021. (XII. 01.) határozata

A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FE/02/1173-3/2021.  ügyiratszámú  törvényességi  felhívásának  I-III.  pontjában  foglaltakat
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
által  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  „a  helyi  termelői  piac
létesítéséről  és  üzemeltetéséről”  szóló  5/2021.  (II.  26.)  önkormányzati  rendeletével
kapcsolatban  tett  FE/02/1173-3/2021.  ügyiratszámú  törvényességi  felhívásának  I-III.
pontjában foglaltakkal egyetért, elfogadja azt.

A  Képviselő-testület  hatályon  kívül  helyezi  „a  helyi  termelői  piac  létesítéséről  és
üzemeltetéséről” szóló 5/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki egyetért a rendelet hatályon kívül helyezésével, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
rendeletet alkotja:

1/2021. (XII. 01.) önkormányzati rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte
„a  helyi  termelői  piac  létesítéséről  és  üzemeltetéséről”  szóló  5/2021.  (II.  26.)
önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Harmadik  napirendi  pont  a  Perkáta  Nagyközség Önkormányzata  tulajdonában lévő Dózsa
György utca 12. szám alatti ingatlan lakásbérletére vonatkozó kérelem elbírálása. A kérelmet
dr. Kontor Ákos gyógyszerész nyújtotta be, miszerint igényt tartana az ingatlanra.

Szőke Imre Andor képviselő
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Jelen pillanatban ez az ingatlan még mindig tanári lakásként van nyilvántartva?

Oláh István alpolgármester
Nem, önköltségi alapon.

Szőke Imre Andor képviselő
Ezt meg lehetne szüntetni, és utána ki lehetne adni bérbe például piaci alapon.

Oláh István alpolgármester
Jelenleg  a  veszélyhelyzet  miatt  nem  tudjuk  módosítani  a  díjakat.  Javaslom,  hogy  a
veszélyhelyzet ideje alatt önköltségi alapon legyen a bérleti díj, ennek leteltét követően egy
szerződésmódosítás történne. Ezek után piaci alapon fizetné a bérleti díjat.

Szőke Imre Andor képviselő
Körülbelül hány m2 a lakás?

Oláh István alpolgármester
80 m2. 

Szőke Imre Andor képviselő
Amikor beszéltem a gyógyszerész úrral mondtam neki, hogy támogatom azt, hogy a lakást
kiadjuk  neki,  viszont  azt  nem  támogatom,  hogy  nem  piaci  alapon  legyen  kiadva.  A
gyógyszerész úr ezt el is fogadta.

Oláh István alpolgármester
Sajnos  csak  önköltségen  tudjuk  jelenleg  kiadni.  Február  1-jén  át  is  tudná  venni  a
gyógyszerész a lakást, addigra a tanárnőék ki tudnak költözni.

Szőke Imre Andor képviselő
De a szerződésben benne lesz, hogy a veszélyhelyzet lejártát követően szerződésmódosítás
fog történni a bérleti díj emelése miatt?

Oláh István alpolgármester
Igen. Ha nincs több hozzászólás, kérdése, akkor szavazzunk. Aki ezzel a javaslattal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2021. (XII. 01.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Dózsa György utca
12. szám alatti ingatlan lakásbérletére vonatkozóan

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Perkáta
Nagyközség  Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonában  lévő  Dózsa  György  utca  12.  szám
alatti lakást bérbe adja 2022. február 01. napjától dr. Kontor Ákos gyógyszerésznek azzal a
feltétellel,  hogy az ingatlant  jelenleg bérlő 2022. január  31-ig rendeltetésszerű használatra
alkalmas  állapotban  adja  át.  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatának  a  mindenkori
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vagyonrendelete alapján a lakbér mértéke költségelven meghatározott összkomfortos ingatlan
esetében 100 Ft/m2/hó, amely a veszélyhelyzet megszűnését követően módosításra kerül. A
Képviselő-testület felhatalmazza Oláh István ügyvivő alpolgármestert a lakásbérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

IV. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Negyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő
jármű értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal, amelyet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt. A
bizottság javasolta a jármű értékesítését nettó 500 000 forint áron.

Szőke Imre Andor képviselő
Sarok Mihály, valamint az én véleményem is az, hogy ez a traktor olyan állapotban van, hogy
nem érdemes javítani. Az eladásából befolyt összeget később rá lehet majd olyan eszközökre
fordítani, ami a faluüzemeltetésnek hasznos lehet. Mosonyi-Bogó Nikinek volt egy javaslata,
erre az eszközre, ami egy fűnyírótraktor lenne.

Oláh István alpolgármester
Javaslom,  hogy  szavazzunk  a  traktor  értékestéséről.  Aki  egyetért  a  nettó  500 000  forint
eladási árral, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2021. (XII. 01.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő jármű
értékesítéséről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  kizárólagos
tulajdonában  lévő  T25  típusú  traktort,  nettó  500 000  forintért  meghirdeti  eladásra.  A
Képviselő-testület  felhatalmazza  Oláh  István  alpolgármestert  az  adásvételi  szerződés
megkötésére.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

V. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Ötödik  napirendi  pont  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat
2022.  évi  keretösszegéről  szóló  döntéshozatal.  Felkérem  Mosonyi-Bogó  Nikolettet  a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő- testületet a bizottság döntéséről.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm  szépen.  A  Pénzügyi  Bizottság  örülne  annak,  ha  a  testület  a  jövő  évben  is
támogatná a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  jelentkező
tanulókat, ezért a keretösszeget 500 000 forintban javasolják elfogadásra.
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Oláh István alpolgármester
Köszönöm. Ha nincs hozzászólás,  kérdés, akkor javaslom, hogy szavazzunk a keretösszeg
megállapításáról.  Aki  egyetért  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2022.  évi  keretösszegének  500 000  forintban  történő  megállapításával,
kérem, kézfelemelésével jelezzék.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2021. (XII. 01.) határozata

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi
keretösszegéről

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Bursa
Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat  2022. évben
felhasználható  keretösszegét  500  000  forintban  határozza  meg,  melyet  a  2022.  évi
költségvetésben biztosít.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

VI. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Hatodik napirendi pont a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása. Megadnám a szót a
Pénzügyi Bizottság elnökének.

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm  szépen.  A  meghirdetett  pályázati  felhívás  kapcsán  hét  kérelem  érkezett  be  a
megadott határidőig. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy mind a hét pályázót 7 000 Ft/hó
összegű támogatásban részesítse.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm szépen. Lenne valakinek hozzászólása, kérdése?

Áldott Richárd István képviselő
Nekem igen. A Harmann-nál van gyakornoki lehetőség meghirdetve,  amelynek a feltétele,
hogy  nappali  tagozatos  hallgató  legyen  a  jelentkező,  valamint  a  kötelező  a  heti  2-3  nap
bejárás. Akár hosszabb távra is köt szerződést a cég, ami véleményem szerint egy nagyon jó
lehetőség tapasztalatszerzésre.

Oláh István alpolgármester
Köszönjük a tájékoztatást. Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk. A 
pályázókról egyesével fog történni a szavazás. Aki támogatja, hogy Győrik Adrienn pályázó 
2022. évi ”A” típusú Bursa Hungarica támogatását havi 7000 Ft összegben határozzuk meg, 
kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2021. (XII. 01.) határozata

„A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat  2022. évi fordulója  keretében Győrik Adrienn 2431 Perkáta,  Jókai  Mór
utca 3. szám alatti lakost havi 7 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki támogatja,  hogy Kiszl  Abigél  Blanka pályázó 2022.  évi  ”A” típusú Bursa Hungarica
támogatását havi 7000 Ft összegben határozzuk meg, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2021. (XII. 01.) határozata

„A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója keretében Kiszl Abigél Blanka 2431 Perkáta, Bajcsy-
Zsilinszky Endre utca 68. szám alatti lakost havi 7 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki támogatja, hogy Kovács Esztella Erika pályázó 2022. évi ”A” típusú Bursa Hungarica
támogatását havi 7000 Ft összegben határozzuk meg, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2021. (XII. 01.) határozata

„A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója keretében Kovács Esztella Erika 2431 Perkáta,Kisbács
utca 9. szám alatti lakost havi 7 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki  támogatja,  hogy  Krizsány  Zsuzsanna  Bettina  pályázó  2022.  évi  ”A”  típusú  Bursa
Hungarica  támogatását  havi  7000 Ft  összegben  határozzuk  meg,  kérem,  kézfelemelésével
jelezze.
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A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2021. (XII. 01.) határozata

„A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója keretében Krizsány Zsuzsanna Bettina 2431 Perkáta,
Zrínyi Miklós utca 27. szám alatti lakost havi 7 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki  támogatja,  hogy  Kundakker  Regina  pályázó  2022.  évi  ”A”  típusú  Bursa  Hungarica
támogatását havi 7000 Ft összegben határozzuk meg, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2021. (XII. 01.) határozata

„A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója keretében Kundakker Regina 2431 Perkáta, Damjanich
János utca 41. szám alatti lakost havi 7 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki támogatja, hogy László Lilla pályázó 2022. évi ”A” típusú Bursa Hungarica támogatását
havi 7000 Ft összegben határozzuk meg, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2021. (XII. 01.) határozata

„A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója keretében László Lilla 2431 Perkáta, Dózsa Görgy utca
31. szám alatti lakost havi 7 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

Oláh István alpolgármester
Aki  támogatja,  hogy  Viczkó  Szabolcs  pályázó  2022.  évi  ”A”  típusú  Bursa  Hungarica
támogatását havi 7000 Ft összegben határozzuk meg, kérem, kézfelemelésével jelezze.
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A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2021. (XII. 01.) határozata

„A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat  2022. évi fordulója keretében Viczkó Szabolcs2431 Perkáta,  Ady Endre
utca 8. szám alatti lakost havi 7 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2021. december 01.

VII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Hetedik napirendi pont a Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. Erre azért
volt  szükség,  mert  az alapító  okiratban a  számlavezető  intézett  megváltozott,  valamint  az
alapítvány kezdeményezte a közhasznú szervezetté minősítést. Lenne valakinek kérdése?

Vaskó Ferenc perkátai lakos
Mint  az  Alapítvány kuratóriumának  elnöke lenne  kérdésem. Az ügyvédnő,  amikor  ezt  az
alapító okiratot összeállította, akkor miért nem tette bele a bankszámla szám módosítást? A
közalapítvány közhasznúsága régebben is megvolt, mert gyakorolták.

Dr. Lakos László jegyző
Amíg a cégbíróság nem jegyezte be a közhasznúságot, addig nem tudtuk az alapító okiratot
módosítani.  Eddig nem volt  közhasznú,  csak eleget  tett  a közhasznúsági  feltételeknek.  Ez
pedig  benne is  volt  az  alapító  okiratban,  csak bizonyos  időnek el  kell  telni,  hogy ezt  be
lehessen jegyeztetni. Ez történt meg a közelmúltban.

Vaskó Ferenc perkátai lakos
Rendben.

Oláh István alpolgármester
Ha  nincs  több  hozzászólás,  akkor  javaslom,  hogy  szavazzunk.  Aki  egyetért  az  Perkátai
Közalapítvány alapító okiratának módosításával, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2021. (XII. 01.) határozata

a PERKÁTÁÉRT Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról.

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  PERKÁTÁÉRT Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

I.
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 42. § 17. pontja, valamint a „Polgári Törvénykönyvről” szóló
2013. évi V. törvény – továbbiakban: Ptk. - 3:4. § (1) bekezdése, 3:378. §-a alapján a Pk.62.326/1997.
számú bírósági végzéssel a 07-01-0000451 sorszám alatt nyilvántartásba vett 

PERKÁTÁÉRT Közalapítvány

Alapítójaként  a  Közalapítvány  Perkátán  2020.  december  15.-napján  kelt  Alapító  Okiratát  az  alábbiak
szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat I/8. pontja szövegezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. A  „PERKÁTÁÉRT” Közalapítvány  –  továbbiakban:  Közalapítvány  –  2021.  október  21.-
napjától közhasznú jogállású szervezet a Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk.62.326/1997/45.
számú végzése alapján.”

 2. Az Alapító okirat I. pontja kiegészül az alábbi 10. ponttal:

„10. A Közalapítvány számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt., számlaszáma: 10102969-
49096000-01004005”

3. Az Alapító Okirat záradéka szövegezése helyébe az alábbi záradék lép:

„Záradék:
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat – módosítások
alapján – hatályos tartalmának. Az Alapító Okirat 2021. november 30.-napján kelt módosítására az
Alapító  Okirat  I/8.  pontjának  módosítása,  I.  pontjának  10.  ponttal,   s  jelen  záradékkal  történő
kiegészítése adtak okot.”

II.

Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a PERKÁTÁÉRT Közalapítvány Alapító Okiratát
a  I.  pontban  foglalt  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalja,  felhatalmazva  a  Képviselő-testület
hatáskörében eljáró Alpolgármestert a külön ívű módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására. 

Felelős: Oláh István
Alpolgármester

Határidő: 2021. december 10.

III.

A Képviselő-testület meghatalmazza Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvédet – „Dr. Szekerczés” Ügyvédi
Iroda, 8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5., Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, KASZ szám: 36067256 - az
Alapító Okirat módosítása változásbejegyzési kérelme Székesfehérvári Törvényszékhez benyújtására, s a
változásbejegyzési eljárásában valamennyi szükséges, a Közalapítvány Alapító Okirata módosítását nem
igénylő jognyilatkozat megtételére.
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Határozati javaslat 1. számú melléklete

„PERKÁTÁÉRT” Közalapítvány

Alapító Okirata

a 2021. november 30.-napján kelt módosítással egységes szerkezetben

- melyet a dőlt betűs szedés jelöl -
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I.
Általános rendelkezések

1. Alapító: Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1 

„PERKÁTÁÉRT” KÖZALAPÍTVÁNYT

hozott létre.

2. A Közalapítvány elnevezése: „PERKÁTÁÉRT” Közalapítvány

3. A Közalapítvány székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

4. A Közalapítvány működésének időtartama: határozatlan időtartamú.

5. A Közalapítvány hatóköre: helyi.

6. A Közalapítvány saját  honlappal nem rendelkezik,  közleményeit  az Alapító Perkáta  Nagyközség
Önkormányzata - www.perkata.hu honlapján teszi közzé.

7. A Közalapítvány önálló jogi személy.

8. A „PERKÁTÁÉRT” Közalapítvány  –  továbbiakban:  Közalapítvány  –  2021.  október  21.-napjától
közhasznú jogállású szervezet a Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk.62.326/1997/45. számú végzése
alapján. 

9. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységeket nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

10. A  Közalapítvány  számlavezető  pénzintézete:  Budapest  Bank  Zrt.,  számlaszáma:  10102969-
49096000-01004005.

 
II. 

A Közalapítvány célja, tevékenysége

1. A Közalapítvány célja:

1.1. Kulturális és tömegsport tevékenység támogatása.
1.2. Betegségmegelőző tevékenység támogatása.
1.3. A Perkátai Általános Művelődési Központ – amely a Perkátai Óvodát, a Községi Könyvtárat és

Művelődési Házat foglalja magában -, továbbá a Perkátai Általános Iskola támogatása; azon belül
különösen  megjelölt  intézmények  ellátásának,  felszereltségének  segítése,  az  általános  iskolai
képzésben  részt  vevő  tanulók  részére  tanulmányi  és  sportversenyek  kiírása,  azok  nyertesei
részére díjkitűzés és díjak adományozása.

1.4. Perkátai hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása.
1.5. Perkáta Nagyközségben műemlékvédelmi feladatok megvalósításának támogatása.
1.6. Perkáta Nagyközség közterületei szépítésének támogatása, új köztéri létesítmények létesítéséhez

hozzájárulás.
1.7. Hagyományőrző tevékenység támogatása.
1.8. Nemzetközi testvértelepülési kapcsolatos támogatása.

2. A Közalapítvány az 1. pontban foglalt  céljai megvalósításához kapcsolódó közhasznú tevékenysége
során:

2. 1. a Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés 4., 6., 7., 8. és 15. pontjában meghatározott:
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- az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 
- óvodai ellátás,
- kulturális  szolgáltatás,  különösen  a  kulturális  örökség  helyi  védelme,  a  helyi

közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- sport-, ifjúsági ügyek, 
önkormányzati közfeladatok megvalósításában működik közre, továbbá

2.2. a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  2.  §-ában,  valamint  10.  §-ában
meghatározott általános iskolai oktatás állami közfeladat megvalósításában működik közre. 

III. 
Csatlakozás az Közalapítványhoz

1. Az  Közalapítvány  nyitott,  így  ahhoz  bármely  magyar  és  külföldi  állampolgár,  jogi  személy
csatlakozhat, ha jelen Közalapítvány-rendelés céljával egyetért és azt anyagi eszközökkel támogatni
kívánja. 

2. A Közalapítványhoz oly módon lehet  csatlakozni,  hogy a csatlakozó minimum 5.000,-Ft  egyszeri
összeget  utal  át  az  Közalapítvány  pénzintézeti  számlájára.  A  csatlakozás  feltétele  az  anyagi
hozzájárulás teljesítése és a csatlakozási szándék Kuratórium általi jóváhagyása.

A Kuratórium a felajánlást visszautasíthatja, ha annak elfogadása az Közalapítvány céljait sérti, vagy
az  Közalapítvány  működését,  megítélését  hátrányosan  érinti,  a  Közalapítvány  célkitűzéseivel
ellentétes,  az  adományozó  javára  egyoldalú  előnyt  nyújtana,  továbbá  ha  nehezen,  vagy  nem
teljesíthető feltételhez kötött.

3. A csatlakozók nem válnak Alapítókká, az alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak, s egyéb jogok
sem illetik meg Őket.

4. A Közalapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel.

5. A tárgyévet követő január 31-ig névre szóló igazolást  kell adni az Közalapítványhoz csatlakozók,
befizetők részére a ténylegesen befizetett összegről.

IV. 
A Közalapítvány induló vagyona, a vagyon működtetése, felhasználása

1. A  Közalapítvány  induló  vagyona:  1.000.000,-Ft,  azaz  egymillió  forint,  melyet  Alapító  a
MEZŐSÉG  Takarékszövetkezet  Perkátai  Kirendeltségénél  az  57900047-10004610  számú
számlán elkülönítve letétként helyezett el.

2. A Közalapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okirat
szerinti csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. 

3. A Közalapítvány vagyona: az induló vagyon, a 4.5. pontban meghatározott bevételek, mindezek
hozadéka és kamatai. 

4. A Közalapítványi vagyon működtetése:

4.1. A Közalapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet – kuratórium – illeti meg, amely
azt kamatozó banki betétbe helyezheti, államilag garantált kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet
vásárolhat. 
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4.2. A  Közalapítvány  teljes  vagyona  a  Közalapítványi  célok  megvalósítását  szolgálja,  melyet  a
Kuratórium az  Alapító  Okiratban  foglaltak  szerint  szabadon  felhasználhat.  E  vagyonból  kell
fedezni  a  működés  költségeit,  valamint  a  Közalapítvány  kezelésével  kapcsolatban  felmerült
kiadásokat is. 

4.3. A  Közalapítvány  vagyonából  folyamatosan  biztosítani  kell  a  közalapítványi  célok
megvalósítását.  

4.4. A  Közalapítvány  vállalkozói  tevékenységet  kizárólag  a  II/1.  pontban  foglalt  céljainak
megvalósítása  érdekében  végezhet.  A  vállalkozói  tevékenység  a  célok  megvalósítását  nem
veszélyeztetheti. 

4.5. A Közalapítvány bevételei:

4.5.1. az Alapítótól már kapott befizetés.

4.5.2. gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;

4.5.3. a költségvetési támogatás:
4.5.3.1. a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
4.5.3.2. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a

költségvetésből juttatott támogatás;
4.5.3.3. az  Európai  Unió  költségvetéséből  vagy más  államtól,  nemzetközi  szervezettől

származó támogatás;
4.5.3.4. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint

kiutalt összege;

4.5.4. az  államháztartás  alrendszereiből  közszolgáltatási  szerződés  ellenértékeként  szerzett
bevétel;

4.5.5. más szervezettől, közösségtől, jogi személytől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

4.5.6. az 4.5.1. – 4.5.5. pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

4.6. A Közalapítvány részére pénzadományokon túl minden olyan természetbeni és egyéb juttatás is
biztosítható,  amely megfelel  a  Közalapítvány céljainak:  ez  állhat  ingó és ingatlan dolgokból,
valamint ezek hozadékából, avagy vagyoni értékű jogból egyaránt.

4.7. A Közalapítvány az államháztartástól és annak önkormányzati alrendszerétől kizárólag írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban, melyben meg kell határozni az elszámolás feltételeit
és módját.

4.8. A Közalapítvány  a  céljait  állami/helyi  önkormányzati  támogatással,  magánszemélyek  és  jogi
személyek  felajánlásaiból,  támogatói  befizetésekből,  továbbá  pályázati  rendszeren  alapuló
finanszírozás elnyerésével éri el. Az Közalapítvány vagyonának növelése céljából pályázatokon
vehet részt és a bevételeit az Közalapítvány céljainak megvalósítására fordítja.

5. A Közalapítványi vagyon felhasználása:

5.1. A Közalapítvány  céljainak  megvalósítására  az  Közalapítvány  induló  vagyonának 400.000,-Ft
feletti része, az induló vagyon hozadéka, valamint a később csatlakozók vagyoni hozzájárulásai
és azok hozadéka, s valamennyi további bevétele használható fel. 

5.2. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden év március
31.-napjáig dönt
5.2.1. a működési költségek fedezéséről,
5.2.2. a céljaihoz kapcsolódó feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről,
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5.2.3. továbbá  arról,  hogy  az  ekként  rendelkezésre  álló  összeget  milyen  módon  kérelmek
és/avagy  pályázati  felhívások  útján  kívánja  felhasználni,  melyen  túlmenően  harmadik
személy is tehet támogatási javaslatot. 

A Közalapítvány pályázat  kiírása nélkül évente  a  vagyona 5%-ának mértékéig,  de legfeljebb
összesen  1.000.000,-Ft  (közvetlen,  vagy  közvetett)  támogatást  nyújthat  az  Alapító  Okiratban
meghatározott célokra. 

5.3. A  Kuratórium  az  5.2.  pontban  foglalt  döntése  alapján  teszi  közzé  a  pályázati  felhívását,  a
Kuratórium kizárólag nyílt pályázati felhívást tehet közzé, meghívásos pályázat nem írható ki.
5.3.1. Az  Alapítvány  Kuratóriuma  dönt  a  felhívás  kiírásáról.  A  Kuratórium  a  felhívás

kiírásban  meghatározza  a  rendelkezésre  álló  keret  pénzösszeget.  A  felhívást  a
Kuratórium a www.perkata.hu honlapon is közzéteszi.

5.3.2. Pályázat útján támogatásban részesíthető:
 a közoktatási intézmény,
 a célok megvalósításában közreműködő perkátai lakóhelyű természetes személy,

avagy perkátai székhelyű/telephelyű jogi személy,
 a természetes személy. 

5.3.3. A pályázati kiírásban meg kell határozni:
 a Közalapítvány nevét, székhelyét,

 a pályázható támogatási célokat,
 a pályázat által érintett személyek körét,
 a támogatási összeg felső határát, s annak folyósítási időtartamát,
 a pályázat benyújtásának helyét, benyújtási határidejét,
 a pályázat elbírálásának határidejét,
 a  támogatás  összegével  való  elszámolási  kötelezettség  vállalására  vonatkozó

felhívást, s az elszámolás benyújtásának határidejét. 

5.4. A támogatásban részesülő természetes személynek, szervezetnek a támogatás felhasználásáról
pénzügyi  beszámolót  kell  a  Kuratórium  részére  benyújtania  a  pályázati  felhívásban  foglalt
határidőig. 

Amennyiben  ezen  kötelezettséget  a  támogatott  nem,  avagy  nem  megfelelő  módon,  illetőleg
késedelmesen teljesíti, úgy a következő  naptári évben részére támogatás nem nyújtható. 

5.5. A pályázatok összegszerű elbírálásáról a Kuratórium az 5.3. pontban foglaltakra is figyelemmel a
pályázati  felhívásban  meghatározott  határidőben tartott  ülésén  dönt,  melynek eredményéről  a
pályázót a Kuratórium Elnöke  írásban, igazolt módon értesíti.

5.6. A  Kuratórium  által  a  kérelmek  alapján  nyújtott  támogatási  összegek  elbírálásáról  azok
benyújtását követő 30 napon belül dönt s arról a Kuratórium Elnöke a fentiekkel azonos módon
értesíti a kérelmezőket. A kérelem, javaslat alapján nyújtott támogatás tekintetében  a pénzügyi
elszámolási kötelezettség az 5.4. pontban foglaltakkal azonos. 

5.7. A Közalapítvány az általa elbírált kérelmek és pályázati felhívási támogatások tekintetében azok
biztosításáról és felhasználásáról - pénzügyi elszámolás kötelezettség rögzítésével - szerződést
köt s az abban foglaltak végrehajtását ellenőrzi. 

V. 
A Közalapítvány gazdálkodása

1. A Közalapítvány  célja  megvalósítása  érdekében  vagyonával  önállóan  gazdálkodik,  elsődlegesen
gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

2. Tartozásaiért saját vagyonával felel.
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3. Cél  szerinti  tevékenységet  –  alapcél  szerinti  tevékenységet  -  folytathat,  célja  megvalósítása
gazdasági  feltételeinek  biztosítása  érdekében  a  céljai  megvalósításával  közvetlen  összefüggő
gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  is  végezhet,  amennyiben  ez  a  II/1.  pontban  foglalt  céljai
szerinti közhasznú tevékenységét nem veszélyezteti.

4. A  Közalapítvány  Kuratóriumának  feladata  a  működőképesség  fenntartása,  és  a  fenyegető
fizetésképtelenség  esetén  a  hitelezők  érdekeinek  szem  előtt  tartásával  a  szükséges  intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése.

5. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában
meghatározott II./1. pont szerinti céljai megvalósítását szolgáló tevékenységére kell fordítania.

6. A Közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, juttatások kivételével
– cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

7. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

8. A  Közalapítvány  gazdasági-vállalkozási  tevékenységének  fejlesztéséhez  tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

9. A  Közalapítványnak  a  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg  közhasznúsági  mellékletet  kell
készítenie, amelyet a beszámolóval azonos módon letétbe helyez és közzétesz.

10. A Közalapítvány beszámolójába, s annak mellékleteibe bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot készíthet.

11. A Közalapítvány  céljainak  elérésére  tevékenységének  gyakorlása  során  az  Közalapítvány  teljes
vagyona a IV/5.1. pontban foglalt mértékben használható fel.

12. Olyan  felajánlást,  vagyoni  hozzájárulást,  amely  az  Közalapítványi  célra  közvetlenül  nem
hasznosítható, értékesíteni kell, s az így befolyt összeget kell a Közalapítvány vagyonába helyezni.

13. A  Közalapítvány  éves  pénzügyi  terv  szerint  gazdálkodik,  amely  a  várható  bevételeket  és  a
kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek.

14. A Közalapítvány nyilvántartási, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségének szabályai: 

14.1. A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának adatait legalább évi egy alkalommal
a I/6. pontban nevesített honlapon nyilvánosságra hozza. 

14.2. Közalapítvány esetében az üzleti  év azonos a  naptári  évvel.  A mérleg fordulónapja – a
megszűnést kivéve – december 31.

A beszámoló formáját a Közalapítvány által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel
(az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének)
nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

14.3. A  Közalapítvány  könyvvezetése  a  kettős  könyvvitel  rendszerében,  magyar  nyelven,
forintban történhet.

14.4. A Közalapítvány beszámolója tartalmazza:

14.4.1. a mérleget (egyszerűsített mérleget),
14.4.2. az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
14.4.3. a kiegészítő mellékletet.
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14.5. A Közalapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében
végleges  jelleggel  felhasznált  összegeket  támogatásonként.  Támogatási  program  alatt  a
központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott,
a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. 

14.6. Külön  kell  megadni  a  kiegészítő  mellékletben  a  támogatási  program  keretében  kapott
visszatérítendő  (kötelezettségként  kimutatott)  támogatásra  vonatkozó,  előbbiekben
részletezett adatokat.

14.7. A Közalapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben
végzett főbb tevékenységeket és programokat.

14.8. A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint mellékleteit
az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni
és közzétenni.

14.9. A Közalapítvány fenti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

14.10. A  letétbe  helyezett  beszámolót,  valamint  mellékleteit  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  törvényben
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs
Portál számára lehetővé kell tenni.

14.11. A  közzétételi  kötelezettség  kiterjed  a  beszámoló,  valamint  mellékletei  az  I/6.  pontban
nevesített honlapon történő közzétételére is. 

14.12. A  Közalapítvány  beszámolójára  egyebekben  a  számvitelről  szóló  törvény,  valamint  az
annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

VI.
Az Adománygyűjtés szabályai

1. A Közalapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.

2. A Közalapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve
más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóságok sérelmével.

3. A Közalapítvány  nevében,  vagy  javára  történő  adománygyűjtés  csak  az  Közalapítvány  írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető.

4. A Közalapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásában beállított könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

VII.
Kuratórium

1. A Közalapítvány vagyonának kezelő és legfőbb döntéshozó ügyvezető szerve a 5 tagú Kuratórium. 

2. A Kuratórium Elnökének és tagjainak kijelölésére, valamint visszahívására az Alapító jogosult. 

3. A Kuratórium Elnöke:  Vaskó Ferenc László (anyja neve: Jankovics Erzsébet
lakcím: 2431 Perkáta, Sport utca 38.

A Kuratórium tagjai: Nedves Éva (anyja neve: Németh Éva) 
lakcím: 2431 Perkáta, Sport utca 22.
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Szőke Imre Andor  (anyja neve: Hegedüs Róza) 
lakcím: 2431 Perkáta, Dr. Baráth Károly utca
51/A.

Kárász Ferencné (anyja neve: Halasi Erzsébet)
lakcíme: 2431 Perkáta, Rákóczi utca 14.

Szentes Marianna (anyja neve: Győrik Erzsébet)
lakcíme: 2431 Perkáta, József A. utca 2/A.

4. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

5. A Kuratóriumi tagság megszűnik:

5.1. A tagságról történő lemondással, melyet a Közalapítvány Kuratóriumához kell címezni s
írásban  igazolt  módon  a  Kuratórium  elnöke  részére  kell  átadni,  a  Kuratórium  elnöke
lemondása esetén a Kuratórium két tagjának, akik a lemondásról a nyilvántartó bíróságot
értesíteni kötelesek.

5.2. Az Alapító általi visszahívással: abban az esetben, ha a Kuratórium tagja a tevékenységével
a Közalapítvány célját közvetlenül veszélyezteti.

5.3. A tag halálával.

5.4. A Kuratórium tagja  cselekvőképességének  a  tevékenysége  ellátásához  szükséges  körben
történő korlátozásával. 

5.5. A Kuratórium tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

6. A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.
Az Alapító és az Alapító közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.

7. A  Kuratórium  elnöke  és  tagjai  vezető  tisztségviselők,  akik  feladataikat  személyesen  kötelesek
ellátni.

8. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, igazolt költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.

9. A Kuratórium tagjával szembeni követelmények és kizáró okok:

Nem lehet vezető tisztségviselő:

9.1. aki a 18. életévét még nem töltötte be,

9.2. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
9.3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

9.4. 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,

9.5. az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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9.6. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget: 

9.6.1. amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és  vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

9.6.2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,

9.6.3. amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás  intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

9.6.4. amelynek  adószámát  az  állami  adó-  és  vámhatóság  az  adózás  rendjéről  szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy ilyen  tisztséget  egyidejűleg  más  közhasznú
szervezetnél is betölt.

10. A Kuratórium működése, döntési és eljárás rendje:

10.1. A  Kuratórium  határozatképes  -  ideértve  a  határozatképtelenség  miatt  megismételt
kuratóriumi ülést is -, ha az ülésén a Kuratórium legalább 3 tagja jelen van.

10.2. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

10.3. Kötelező összehívni a Kuratórium ülését, ha bármely kuratóriumi tag azt kéri a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium Elnöke köteles a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének
a Kuratórium Elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is
összehívhatja.

10.3.1. A  Kuratórium  Elnöke  a  Kuratórium  hatáskörébe  tartozó  kérdésekben
haladéktalanul  köteles  írásban  döntést  kezdeményezni  a  döntéshez  szükséges
előterjesztés és határozati javaslat tervezet megküldésével.

10.3.2. A  Kuratórium  üléseit  az  Elnök  írásban,  igazolható  módon  hívja  össze  a
Közalapítvány székhelyére a napirend megjelölésével. A meghívó tartalmazza a
Közalapítvány  nevét,  székhelyét,  az  ülés  időpontját,  helyszínét,  valamint  a
tervezett napirendet. 

10.3.3. A Kuratórium összehívása akkor szabályszerű, ha a meghívót – a napirendek
felsorolásával – a tagok legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt megkapják.

10.3.4. Kivételes vagy rendkívüli esetben az ülés haladéktalanul is összehívható úgy,
hogy a Kuratórium elnöke a különleges, illetve rendkívüli összehívás sürgősségi
okát írásban megjelöli.

10.3.5. A határozatképtelenség miatt elhalasztott vagy félbeszakadt kuratóriumi ülést –
az eredeti napirendekkel, illetve a határozatképtelenség miatt meg nem tárgyalt
napirendekkel – legfeljebb 8 napon belül meg kell tartani, melyről a kurátorokat
a meghívóban előzetesen tájékoztatni kell.

10.3.6. A  Kuratórium  üléseit  az  Elnök  –  akadályoztatása  esetén  az  általa  kijelölt
kuratóriumi tag - vezeti.
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10.4. A Kuratórium  üléseiről  –  a  hozzászólások  lényegét  is  tartalmazó  –  jegyzőkönyvet  kell
készíteni.

10.4.1. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- a Kuratórium megjelent tagjainak és a megjelent meghívottaknak a nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a tanácskozás lényegét,
- a szavazás számszerű eredményét,
- a meghozott döntéseket és
- az ülés helyét. 

10.4.2. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Kuratórium Elnöke gondoskodik.

10.4.3. A jegyzőkönyvet a Kuratórium Elnöke és a jelenlévő tagok írják alá.

10.5. A Kuratórium a döntéseit határozati formában hozza meg.

10.6. A  Kuratórium  a  határozatot  nyílt  szavazással  hozza  meg,  a  javaslat  elfogadásához  a
Kuratórium legalább 3 tagja „igen” szavazata szükséges. 

10.7. A Kuratórium határozatáról a Kuratórium elnöke írásban az ülést követő 8 napon belül a
döntés által érintett személyt igazolt módon értesíteni köteles.

10.8. A Kuratóriumi határozat meghozatalában nem vehet részt, azaz nem szavazhat az a tag:

10.8.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesíti,

10.8.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
10.8.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
10.8.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem

tagja vagy Alapítója,
10.8.5. aki  a  döntésben  érdekelt  más  szervezettel  többségi  befolyáson  alapuló

kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.8.6. aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

10.8.6.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
10.8.6.2. bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő

jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem  minősül  előnynek  a  Közalapítvány  cél  szerinti  juttatásai  keretében  a  bárki  által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

10.9. A  Kuratórium  ülései  nyilvánosak,  amely  nyilvánosság  jogszabályban  meghatározott
esetekben korlátozható. 

10.10. A Kuratórium elnöke köteles nyilvántartást vezetni a döntésekről, – Határozatok könyve –
mely  a  meghozott  határozatokat  tartalmazza  időrendi  sorrendben,  a  határozat
meghozatalának  időpontját,  illetve,  ha  annak hatálya  meghatározott  ideig  áll  fenn,  ezen
időpontot, továbbá a döntést támogatók, illetve ellenzők név szerinti megjelöléssel. 

10.11. A Kuratórium a határozatait a I/6. pontban nevesített honlapon jelenteti meg. A pályázatot
benyújtók nevét nem hozhatja nyilvánosságra, akinek a pályázatát nem fogadta el, azokat
döntéséről levélben értesíti. A pályázati támogatásban részesülő neve megjelentethető azzal,
hogy  írásbeli  felhatalmazást  kell  kérni  arra  vonatkozóan  –  a  pályázat  beadásakor  –  a
személytől. 

10.12. A Közalapítvány éves  tevékenységi  jelentésébe  bárki  betekinthet,  abból  saját  költségére
másolatot készíthet. A tevékenységi jelentés nyilvánosságának elősegítése céljából a jelentés
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elfogadását  követően  a  Kuratórium  a  I/6.  pontban  megjelölt  honlapon  a  beszámoló
megjelentetésén túlmenően tájékoztatást is ad azzal a felhívással, hogy az érdeklődök az
egyéb működéssel kapcsolatos iratokat hol és mikor tekinthetik meg. 

10.13. A  Közalapítvány  a  szervezetnek  a  működéséről,  a  szolgáltatásának  az  igénybevételi
módjáról a I/6. pontban jelölt honlapon ad tájékoztatást. 

10.13.1. A Közalapítvány a beszámolót is a fenti módon teszi közzé. 

10.13.2. A Közalapítvány működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, az arra
irányuló kérelmet a Kuratórium Elnökéhez kell intézni, aki a kérelem kézhez
vételétől  számított  30  napon  belül  a  Közalapítvány  székhelyén  biztosítja  a
betekintést. 

10.14. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

10.14.1. Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvényben
meghatározott beszámoló elfogadása.

10.14.2. Az éves költségvetés elfogadása.
10.14.3. Döntés gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról.
10.14.4. A Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása.
10.14.5. A Közalapítvány éves működési tervének elfogadása.
10.14.6. Pályázati támogatások igénylése, szerződések megkötése.
10.14.7. A  Közalapítvány  vagyonával  való  gazdálkodás,  pályázatok  meghirdetése,

elbírálása.
10.13.8. Minden  egyéb  ügy,  amelyet  jogszabály,  jelen  Alapítók  Okirat,  avagy  a

Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium hatáskörébe
utal.

10.15. A Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány jogszabályoknak megfelelő működéséről. 

10.16. A  Kuratórium  a  Közalapítvány  működéséről  az  Alapítónak  évente  beszámolni  és  a
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.

11. A Kuratórium Elnökének feladatai:

11.1. A Kuratórium ülését indokolt esetben bármikor összehívhatja.
11.2. Kiadások számláit ellenőrzi.
11.3. Megbízólevelet ad ki.
11.4. Intézkedéseit a Kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig

az Közalapítvány érdekeivel összhangban.
11.5. Kezeli a Közalapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol.
11.6. Gondoskodik a számviteli nyilvántartások vezetéséről.
11.7. Ellenőrzi a számlák megfelelőségét.
11.8. Vezeti a Határozatok Könyvét.
11.9. Minden év január 31.-napjáig igazolást ad ki az előző évi adományi befizetések összegéről.

VIII. 
A Felügyelő Bizottság

1. A Közalapítvány ellenőrző szervezete a 3 tagú Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság
elnökét, s tagjait az Alapító jelöli ki, visszahívásukra is az Alapító jogosult. 

2. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól.
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3. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai:

3.1. Felügyelő Bizottság elnöke: 
Horváth István
anyja neve: Kovács Mária
2431 Perkáta, Bajcsy Zsilinszky utca 52.

3.2. Felügyelő Bizottság tagjai:
Kovács Melinda
anyja neve: Bihari Ilona
2431 Perkáta, Rózsa F. utca 86.

Csobánczi Mihályné
anyja neve: Szabó Margit
2431 Perkáta, Zrínyi M. utca 30/A.

4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

4.1. a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
4.2. az  Alapítványnál  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló

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

4.3. az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve 

4.4. a 4.1.-4.3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
4.5. aki a 18. életévét még nem töltötte be,
4.6. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták.

4.7. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

4.8. 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.

4.9. az  eltiltást  kimondó  határozatban  megszabott  időtartamig  nem  lehet  vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

5. A Felügyelő Bizottság elnökével és tagjaival szembeni további követelmények, kizáró okok:

A  közhasznú  szervezet  megszűntét  követő  három  évig  nem  lehet  más  közhasznú  szervezet
tisztségviselője  az  a  személy,  aki  korábban  olyan  közhasznú  szervezetnél  töltött  be  -  annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget: 

5.1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

5.2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

5.3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

5.4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

A Felügyelő  Bizottság tagja,  illetve ennek jelölt  személy  köteles  valamennyi érintett  közhasznú
szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  ilyen  tisztséget  egyidejűleg  más  közhasznú
szervezetnél is betölt.

25



6. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

6.1. a Felügyelő Bizottsági tagságról történő lemondással, 
6.2. az Alapító általi visszahívással
6.3. a tag halálával,
6.4. a Felügyelő Bizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával;
6.5. a Felügyelő Bizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével.

7. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, a
Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

8. A  Felügyelő  Bizottság  feladata  a  Kuratórium  tevékenysége  Alapítvány  érdekeinek  megóvása
céljából történő ellenőrzése. 

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratórium és az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésein ismertetni. 

9. A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,
a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány
fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.

10. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy:

10.1. a  Közalapítvány  működése  során  olyan  jogszabálysértés  vagy  a  Közalapítvány  érdekeit
egyébként  súlyosan  sértő  esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése  vagy  a
következmények elhárítása, illetve enyhítése és intézkedésre jogosult Kuratórium döntését
teszi szükségessé,

10.2. vezető tisztségviselők felelősségét érintő tény merült fel.

11. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított három
napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi  meg,  a  Felügyelő  Bizottság  köteles  haladéktalanul  értesíteni  a  törvényességi
felügyeletet ellátó szervet és erről egyidejűleg az Alapítót is tájékoztatni. 

12. A Felügyelő  Bizottság  üléseit  szükség  szerint  tartja,  de  évente  legalább  egy  ülést  tart.  A
Felügyelő Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze az ülés előtt legalább 8 nappal, írásos
meghívóval  igazolt  módon,  mely  tartalmazza  az  ülés  napirendi  javaslatát  és  az  előadók
személyét.

12.1. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul, a sürgősségi ok megjelölésével, - telefon,
telefax, e-mail útján – is összehívható.

12.2. A  Felügyelő  Bizottság  rendkívüli  ülésének  összehívását  bármely  tag
kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 15 napon belül köteles eleget
tenni.

13. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. 
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13.1. A Felügyelő Bizottság határozatképes,  ha ülésén tagjainak többsége – azaz 2 fő -
jelen van. 

13.2. Döntéseit  határozati  formában hozza,  a  javaslat  elfogadásához  legalább 2 fő  igen
szavazata szükséges

13.3. Az üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amelyről  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke
gondoskodik. A jegyzőkönyvre a VII/10.4. pont szabályai az irányadóak azzal, hogy
a jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság valamennyi jelenlévő tagja aláírja.  

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

13.4. A  Felügyelő  Bizottság  működésére,  üléseinek  rendjére,  a  határozatainak
meghozatalára  és  nyilvánosságára  egyebekben  a  VII/10.  pontban  szabályozott
Kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 

14. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, igazolt költségeik
megtérítésére tarthatnak igényt.  

IX.
A Közalapítvány képviselete

1. A  Közalapítvány  képviselője  a  Kuratórium  Elnöke,  aki  önállóan,  teljes  jogkörrel  képviseli  a
Közalapítványt, a Kuratórium nevében egyszemélyi aláírásra jogosult.

1.1. A képviseleti jog terjedelme: általános.
1.2. A képviselet gyakorlásának módja: önálló.

2. A bankszámla feletti rendelkezési jog: az 1. pontban foglaltak szerint.

3. Az Elnök akadályoztatása esetén, vagy egyes ügyek ellátására a Kuratórium tagjait hatalmazhatja
fel. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű okiratba kell foglalni. 

X. 
A Közalapítvány megszűnése

1. Megszűnése  esetén  a  Közalapítványi  vagyon az  Alapítót  illeti  meg,  aki  köteles  azt  a  megszűnt
Közalapítvány céljához leginkább hasonló célra fordítani, s erről nyilvánosságot tájékoztatni. 

2. A Közalapítvány megszűnik, ha:

2.1. a Közalapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határoztak meg;

2.2. a Közalapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására nincs mód;
vagy

2.3. a Közalapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

3. Az Alapító nem szüntetheti meg a Közalapítványt.

4. Ha  valamelyik  megszűnési  ok  bekövetkezik a Kuratórium  értesíti  az  Alapítót  a  szükséges
intézkedések megtétele érdekében. Ha az Alapító a megszűnési ok alapján 30 napon belül érdemi
intézkedést  nem hoz,  a  Kuratórium ezt  követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni  a
megszűnési  okot.  A  bejelentési  kötelezettség  késedelmes  voltából  vagy  elmulasztásából  eredő
károkért  a  Közalapítvánnyal  és  harmadik  személyekkel  szemben  a  Kuratórium  tagjai
egyetemlegesen felelnek. 
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5. A Közalapítványt - a fenti 1.-4. pontban foglaltakon túlmenően – a bíróság akkor is megszüntetheti,
ha az Alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, vagy
más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.

XI. Vegyes rendelkezések

1. A Közalapítvány jogi  személyiségét  a nyilvántartásba vétellel  nyerte el.  A nyilvántartásba vételt
elrendelő végzés száma: 0700/Pk.62326/1997. Nyilvántartási száma: 07-01-0000451.

2. Az  Alapító  Okiratban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, s az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények  módosításáról  rendelkező  2006.  évi  LXV.  törvény
rendelkezései irányadók, annak keretei között a Kuratórium bármely kérdésben határozatot hozhat.

3. A Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását – módosítással egybeszerkesztett  szövegét – az
Alapító a helyben szokásos módon közzéteszi,  azaz az Alapító I/6.  pontban megjelölt  honlapján
megjelenteti, s a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzéteszi.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, annak elolvasása, tartalmának megértése után az
Alapító, mint az alapítói akarattal teljeséggel megegyezőt, helybenhagyólag aláírta.

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
Kelt. Perkáta, 2021. november 30.

Záradék:
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat – módosítások alapján –
hatályos tartalmának. Az Alapító Okirat 2021. november 30.-napján kelt módosítására az Alapító Okirat I/8.
pontjának módosítása, I. pontjának 10. ponttal,  s jelen záradékkal történő kiegészítése adtak okot.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Alapító képviseletében:

/: Oláh István :/
Alpolgármester

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: …………………………………………..
Szig.szám: …………………………………….
Lakcím: ……………………………………….
Aláírás:………………………………………...

2. Név: …………………………………………..
Szig.szám: …………………………………….
Lakcím: ……………………………………….
Aláírás:………………………………………...

VIII. NAPIRENDI PONT

Oláh István alpolgármester
Nyolcadik  napirendi  pontunk  az  egyebek.  Amit  ebben  a  napirendi  pontban  mindenképp
tárgyalnunk kell,  az  az  OTP folyószámlahitel  meghosszabbítása.  Felkérem Mosonyi-Bogó
Nikolettet, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság döntéséről.

28



Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Köszönöm  szépen.  A  Pénzügyi  Bizottság  az  jövő  évre  vonatkozó  folyószámlahitel
meghosszabbítást  javasolja  elfogadásra,  mivel  egyfajta  biztonsági  tartalékot  is  nyújtana  és
segít az átmeneti likviditási problémák áthidalásában.

Oláh István alpolgármester
Köszönöm.

Szőke Imre Andor képviselő
Nem azért van szükségünk a hitelre, mert nem tudjuk fizetni a kiadásainkat, hanem ha ezzel
kapcsolatban lenne bármiféle problémánk, akkor legyen mihez nyúlni.

Oláh István alpolgármester
Aki egyetért a folyószámlahitel hosszabbításával, kérem kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2021. (XII. 01.) határozata

OTP folyószámlahitel meghosszabbításáról

1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  átmeneti  likviditási  problémák  áthidalása  céljából
7 000 000.-  Ft  összegű,  naptári  éven  belüli  lejáratú  folyószámla  hitelkeretre  vonatkozó
kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2022. január 02-től szeptember 30-ig, majd 2022.
október  1-től  2022.  december  20-ig  terjedő  időszakban  az  OTP  Bank  Nyrt.  által
meghatározott  összegben,  azzal,  hogy  a  hitelkeret  összege  nem  haladhatja  meg  a  2022.
december havi nettó finanszírozás és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező
bértámogatás  együttes  összegét.  Erre  vonatkozóan  az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal
arra, hogy 2022. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2022. december havi
nettó  finanszírozás  összegére  és  a  Start  munkaprogram keretében  decemberben  beérkező,
várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.

2. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti
költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai  visszafizetésére  a  fedezetet  saját  bevételeiből  a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

3. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  a  kölcsön  fedezetéül  biztosítja  az  általános
működésének  és  ágazati  feladatai  támogatását,  valamint  a  helyi  adóból  és  a  Start
munkaprogram  december  havi  bértámogatásából  származó  bevételeit.  Továbbá
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi  intézménynél  vagy  a
Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési
számlájára (beleértve a Fizetési  Számlát  és az egyéb számlákat),  ahol ezt jogszabály nem
zárja ki és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel
megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

4. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP Bank  Nyrt.
részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló
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fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása  érdekében  a  folyószámlahitel-szerződés  fennállása  alatt  és  a  Kölcsön  teljes
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi
adók  és  a  Start  munkaprogram  keretében  beérkező  bértámogatás  fogadására  szolgáló
számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.

5. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  az  ügyvivő
alpolgármestert, hogy az első pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon,
és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. december 01.

Oláh István alpolgármester
Az egyebekben lenne még egy dolog, amiről beszélni kell. Adódott egy lehetőségünk, amely
az foglalja magába, hogy a kastélynál lévő nagy tölgyfát Börzsei Bence, Faápoló szakember
csapatával egy ápoló – megújító metszést végezne el. Tagainé László Réka vette fel velük a
kapcsolatot. Kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy engedélyezzük-e?

Mosonyi-Bogó Nikolett képviselő
Ezzel a tölgyfával indult Perkáta az „Az év fája” versenyen is, ahol második helyezést ért el a
település. A tölgy tulajdonképpen ugyan azt a kezelést kapná, amit az első helyezett, azzal a
különbséggel, hogy a mi esetünkben anyagi vonzata is lenne. Ez körülbelül 100 000 forint.

Szőke Imre Andor képviselő
Azért ha most ezzel a lehetőséggel nem élünk, akkor a későbbiekben így is-úgyis meg kell
csináltatnunk.

Oláh István alpolgármester
Rendben,  köszönöm a visszajelzéseket.  Javaslom, hogy szavazzunk.  Aki  egyetért  ennek a
lehetőségnek az elfogadásával, kérem, kézfelemelésével jelezze.

A jelen  lévő 6 képviselő-testületi  tag 6 igen szavazattal,  0  nem szavazattal  az  alábbi
határozatot hozza:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2021. (XII. 01.) határozata

A perkátai „Öreg Tölgyfa” ápoló-megújító kezelésének támogatása

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja  Börzsei Bence Faápoló
szakember felajánlását, amely a Perkátai Kastély mellett lévő „Öreg Tölgy” ápoló-megújító
kezelésére vonatkozik.

Felelős: Oláh István alpolgármester
Határidő: 2022. december 01.

Oláh István alpolgármester
Valakinek lenne hozzászólása, kérdése az egyebek napirendi pontban?
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Szőke Imre Andor képviselő
Nagy  problémám  az,  hogy  a  település  utcán  járva  azt  látom,  hogy  nincsenek  az  árkok
karbantartva,  vagy  például  a  Baross  Gábor  utcában  hetek  óta  kint  van  az  utcát  a  sitt  és
valamelyik ott lakó folyamatosan műanyagot éget.

Oláh István alpolgármester
Ezeket a problémákat már én is észleltem, folyamatban van megoldás.

Vaskó Ferenc perkátai lakos
Szeretném  tájékoztatni  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  Perkátai  Közalapítvány
kezdeményezésére Horváth Árpád a Magyar-Kínai Barátság Mezőgazdasági Rt. segítségével
elhordták  a  kastélykertben  lévő  törmelékeket,  ezzel  nem kis  munkát  vállalva.  Erről  már
beszéltem  alpolgármester  úrral  és  abban  állapodtunk  meg,  hogy  az  ott  maradt  apró
törmelékeket az önkormányzat dolgozói elhordják.

Sarok Mihály képviselő
A mai  napon történt  volna  ez  meg,  de létszámhiány  miatt  elhalasztottuk.  Körülbelül  egy
traktorkanálnyi törmelék van.

Vaskó Ferenc perkátai lakos
Pár  hónappal  ezelőtt  volt  egy felhívásom a  vállalkozók  irányában,  melynek  céljai  között
szerepelt  a kastélykertben lévő régi  kerítés  alapostól  történő elbontása.  Szeretném tudni  a
véleményét a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezhetem ezt továbbra is?

Oláh István alpolgármester
Előtte  ott  azért  a  villanyszerelést  módosítani  kell,  mivel  a  kerítésre  van  rászerelve  egy
szekrény,  amiben a villanyóra van többek között.  A levágott  vaskerítést  pedig fel  lehetne
használni a falukemence körbekerítéséhez.

Szőke Imre Andor képviselő
Nekem ezen kívül még egy perkátai lakossal lennének problémáim. Sokszor beszéltünk már
róla, nevén nevezve Takács Lajos. Forgalomból kivon autók, utánfutók vannak az ingatlana
előtt.

Oláh István alpolgármester
Tavasszal  volt  kint  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal,  hogy  tudunk-e  nekik  segíteni  a
forgalomszabályozásban,  míg  egy  cég  kipakolja  az  ingatlant.  Aztán  később  kaptunk  egy
tájékoztatást, hogy az ügy átkerült a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz. Az egyebek napirendi
pontban lenne valakinek kérdése? Ha nem, akkor az ülést bezárom.

Több hozzászólás nem hangzott el,  Oláh István alpolgármester a testületi ülést 18:30
perckor bezárta.

Oláh István Dr. Lakos László
alpolgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
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Sarok Mihály Szőke Imre Andor
képviselő képviselő
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