I. Az Alapító adatai
Név: Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Cím: 2855 Bokod, Hősök tere 6.
II. Az Alapítvány adatai és célja
1. Az Alapítvány neve: Bokodi Emberek Egészségéért Alapítvány
2. Az Alapítvány székhelye: 2855 Bokod, Hősök tere 6.
3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy
4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre
5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai, és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett
tevékenysége:
5.1.
a.

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:
Az egészségvédelem feladatainak ellátása, az egészségnevelés mellett a fertőző

megbetegedések megelőzését szolgáló védőoltások, a betegségek és kórmegelőző állapotok
korai felismerését célzó szűrővizsgálatok, valamint az egészségügyi ellátás keretében végzett
egészségügyi felvilágosító tevékenység végzésével.
b.

A helyi egészségügyi szolgálat tárgyi eszköz állományának fejlesztése, ezáltal a lakosság

egészségügyi ellátásnak javítása.
c.

Az egészségtudatos és környezettudatos magatartás népszerűsítése a lakosság körében.

d.

Bokod Község épített és természeti környezetének megóvása, fejlesztése.

e.

egészségügyi alapellátás fejlesztése

f.

az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

g.

közterületek kialakítása és fenntartása,

h.

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások támogatása a gyermekek megfelelő fejlődése és

egészsége érdekében (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– továbbiakban Mötv. – 13. §. (1) bekezdés 8. pont),
i.

szociális szolgáltatások és ellátások támogatása a szociálisan rászoruló, idősek támogatása

és egészsége érdekében (Mötv. – 13. §. (1) bekezdés 8.a pont),
j.

sport, ifjúsági ügyek támogatása a bokodi emberek egészséges életvitelének segítése

érdekében (Mötv. 13. §. (1) 15. pont)
5.2. Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:
a) Az alapítvány lehetősége szerint támogatja az állapotfelmérések, szűrő vizsgálatok
elvégzését, védőoltások biztosítást.

b) Az alapítvány lehetősége szerint támogatja a helyi egészségügyi szolgálat részére a feladat
ellátáshoz szükséges orvostechnikai és egyéb tárgyi eszközök megvásárlását, bérlését.
c) Az alapítvány lehetősége szerint támogatja az egészségmegőrző, felvilágosító, tájékoztató
célú rendezvények szervezését, a tanácsadói szolgálat biztosítását, egészséges életmódra
váltást.
d) Bokod község közterületeinek, emlékműveinek rendben tartása, díszítése.
e) Közterületek fásítása, parkosítása és rendben tartása.
f) A környezet szebbé, egészségesebbé tételének támogatása lakossági felhívásokkal,
rendezvényekkel.
g) gyermekjóléti szolgáltatást támogatja, önkéntesek munkájával, a gyermekjóléti szolgáltatást
végző intézmények működésének közvetlen segítésével, szakmai feltételek biztosításával a
gyermekek megfelelő fejlődése és egészsége érdekében.
h)

szociális

szolgáltatást

támogatja,

önkéntesek

munkájával,

a

családsegítés,

házi

segítségnyújtás, szociális étkeztetés szolgáltatást végző intézmények működésének közvetlen
segítésével, szakmai feltelek biztosításával a szociálisan rászoruló, idősek támogatása és
egészsége érdekében.
i) sport, ifjúsági ügyek támogatásaként elősegíti a szabadidős tevékenységek megvalósulását
kirándulások, sportrendezvények megszervezésével, koordinálásával, résztvevők utaztatásával a
bokodi emberek egészséges életvitelének segítése érdekében.

V. Az Alapítvány szervezete és működése
1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő
szerveként a Kuratóriumot bízza meg, határozatlan időre.
2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak
megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.
3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi,
az Alapítványra vonatkozó kérdésben.
4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az
alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi
célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.
5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 5 fő. A Kuratórium
elnöke és tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
6. a) A kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi

tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. A meghívónak tartalmaznia
kell:
aa) az alapítvány nevét és székhelyét;
ab) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
ac) az ülés napirendjét. (a napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák)
b) A Kuratórium az ülését az alapítvány székhelyén tartja.
c) Ha a Kuratóriumi ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
d) A Kuratóriumi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
e) Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével.
Ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 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.
7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a
határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint személyét.
8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart ülést.
9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
9.1. A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére;
9.2. Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások
meghozatalára;
9.3. A szervezet beszámolójának elfogadására;
9.4. Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására;
9.5. A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére;
9.6. A következő évi költségvetés elfogadására.
10. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, nyílt szavazás útján. A
Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tagja jelen van.
11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A kuratórium ülése nyilvános. A kuratórium
döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti, és gondoskodik a határozatoknak az
Alapítvány székhelyén és saját internetes honlapján történő azonnali, 8 naptári napra történő
kifüggesztéséről illetve közléséről.
12. A kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett
tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
13. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek
hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.
14. A Kuratórium tagjai:
Szűcs Ágnes

elnök, képviselő

lakóhely:

2855 Bokod, Sport utca 57.

Csillag Sándorné

tag

lakóhely:

2855 Bokod, Malom u. 14.

László Ildikó

tag

lakóhely:

2855 Bokod, Jókai M. u. 3.

Valter Judit

tag

lakóhely:

2855 Bokod, Lajta utca 4.

Parraghné Szöllősi Andrea

tag

lakóhely

2855 Bokod, Tátra utca 29.

V.15. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla feletti rendelkezni jogosult tagjai az
Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá-és fölérendeltségi vagy
összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval
bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai,
ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium
tevékenységére

semmilyen

formában

nem

gyakorolhatnak.

Kuratórium tagjaival szembeni követelmények, további kizáró okok:
a) Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés

büntetésre

ítéltek,

amíg

a

büntetett

előélethez

fűződő

hátrányos

következmények alól nem mentesült.
d) Nem lehet Kuratórium tagja 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.

e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Kuratórium tagja

az,

akit eltiltottak a Kuratóriumi tagi tevékenységtől.
16. A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással: a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító hívhatja vissza,
d) lemondással: a kuratórium tagja megbízatásáról az alapító(k)hoz címzett, a kuratórium másik
tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
e) a kuratóriumi tag halálával;
f) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
17. Ha a Kuratórium valamely tagjának tagsága megszűnik, helyette az Alapító a Kuratórium
javaslatára új tagot nevez ki.
VI. Felügyelő Bizottság
1. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az Alapító 3 (három) tagból
álló ellenőrző szervet, Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító
jelöli ki, határozatlan időre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Lázár Zoltánné (lakcím: 2855 Bokod, Malom u. 15.)
A Felügyelő Bizottság tagjai:
név: Steiner Zoltánné lakcím: 2855 Bokod, Rózsa u. 4.
név: Neszlinger Mihályné lakcím: 2855 Bokod, 6-os u. 42/4.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) akivel szemben a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró ok áll fenn,
b) aki vagy akinek a hozzátartozója az alapítvány Kuratóriumának tagja.
2. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább két tag jelen van. A Felügyelő
Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban amennyiben csak két tag van
jelen, úgy egyhangú szavazat szükséges a döntés meghozatalához.
3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,

könyveibe betekinthet, a kuratórium tagjától és az alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, az alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
4. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
5. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
6. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított 30 (harminc) napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállításának érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
8. Ha az alapító és az alapítvány szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését -a
határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik – kéri a bíróságtól az alapítvány vezető
tisztségviselője (kuratórium elnöke) a perben az alapítványt a felügyelőbizottság elnöke képviseli.
9. A Felügyelő Bizottság köteles a tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának
beszámolni.
10. A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
11. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagi megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát a kuratórium tagjához intézi.
12. A Felügyelő Bizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját az alapítóval ismertetni.
13. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
való felelősség szabályai szerint felelnek az alapítvánnyal szemben.
VII. Az Alapítvány képviselete
1. Az Alapítványt Szűcs Ágnes képviselő önállóan jogosult képviselni.

kárért

2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog Szűcs Ágnes képviselőt, és Csillag
Sándorné kuratóriumi tagokat együttesen illeti meg.
3. A képviseleti jog terjedelme szerint Szűcs Ágnes képviselőt általános képviseleti jog illeti meg.

