
Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány 
Alapító Okirata 

(2008. június 26-án módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 
 
Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése a 44/1997. (II.27.) számú határozatával, Tatabánya 
Megyei Jogú Város Közgyőlése az 55/1997.(III.18.) kgy. sz. határozatával a Polgári 
Törvénykönyv 74/G §-a szerint 
 

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T 
hoztak létre és Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése: 66/1998.(V.28.) sz. határozatával, 

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyőlése: 93/1998. (V.21.) sz. határozatával az Alapító 
Okiratot - a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján - módosították 

és egyben egységes szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint: 
 

I. 
A Közalapítvány mőködésének általános kérdései 

 
 
1. A közalapítvány neve: Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány 
 
2. A közalapítvány székhelye: 2800. Tatabánya, Fı tér 4. 
 
3. Az alapítók neve: 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés (székhelye: 2800. Tatabánya, Fı tér 4., 
képviselıje: dr. Kovács György Zoltán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke) 
és Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyőlése (székhelye: 2800. Tatabánya, Fı tér 6., 
képviselıje: Bencsik János polgármester) 

 
4. A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi magán-, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság csatlakozhat, amennyiben juttatásával a 
közalapítványi célok megvalósítását kívánja elısegíteni és csatlakozásával a kuratórium 
egyetért.  
„Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tılük támogatást nem fogad el, 
országgyőlési képviselıi, a megyei és fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem 
állít.”  

 
5. A Közalapítvány céljai:  

- A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, mint közhasznú tevékenység 
megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatainak 
támogatása,(1993. évi LXXIX. tv. 85-91.§) 

- a megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja, 
- a megye területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, 
- a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos megyei közoktatási feladatok segítése, 
- a tanulói tehetséggondozás támogatása. 
 

6. A Közalapítvány határozatlan idıtartamra jön létre. 
 
7. A Közalapítvány önálló jogi személy. 
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8. A Közalapítvány vagyona: 
 

a./ A Közalapítvány induló vagyona 2 M Ft készpénz, amelyet az alapítók; a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyőlés 1 M Ft készpénzzel, Tatabánya Megyei Jogú Város 
Közgyőlése 1 M Ft készpénzzel, az OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságánál 
kezelt bankszámlára történı átutalással biztosítanak, jelen okirat aláírását követı 30 
napon belül. A Közalapítvány bevételét jelentik: a központi költségvetésnek az éves 
költségvetési törvényben megállapított mértékő hozzájárulása, törvényben vagy 
kormányrendeletben elıírt befizetések, továbbá magánszemélyek, gazdálkodó 
szervezetek, önkormányzatok önkéntes befizetései. 

 
b./ A közalapítványi hozzájárulások nem vonhatók vissza, a közalapítványi vagyon 

hozadéka  nem vonható ki, nem követelhetı vissza. 
 
c./ A Közalapítvány vagyonának felhasználása: 

- a közalapítvány céljainak megvalósítását célzó pályázatok kiírása, támogatás nyújtása 
- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
céljainak megvalósítására fordítja, 

- a közalapítvány mőködési kiadásainak biztosítása, 
- a közalapítvány céljainak megvalósítását elısegítı szervezet mőködtetése, 
- a közalapítványi vagyon pénzintézeti betét formájában történı gyarapítása, 
A kuratórium a közalapítványi vagyon helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a 
feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérıl és a felosztás 
módjáról. 

 

9. A közalapítvány pályázati eljárás alapján, a pályázati kiírásban meghatározott célok 
megvalósítására nyújthat vissza nem térítendı támogatást. A pályázati feltételeket olyan 
módon kell közzétenni, hogy azokat a megyében mőködı közoktatási intézmények és 
fenntartóik teljes körően megismerhessék.  
 

Az alapítvány szervei 
 

II. 
Kuratórium 

 
1. A Közalapítvány kezelıje és döntést hozó legfıbb szerve a kuratórium. 
 
2. A kuratórium létszáma 12 fı 

A Kuratórium elnöke: Kandikó József, Tatabánya, Stúdium tér 1. 
A Kuratórium tagjai:  Jászberényi Károly, Dorog, Iskola u. 1. 

Tölgyesi József, Tata, Országgyőlés tér 4. 
Kerti Katalin, Tatabánya, Fı tér 4. 
Lévai Ferenc, Tatabánya, Fı tér 4. 
Gyırvári Kálmánné, Tatabánya, Fı tér 6. 
Forróné Virág Zsuzsanna, Esztergom, Martsa u. 2. 
Bencsik János, Tatabánya, Fı tér 6. 
Pethes Zoltán, Komárom, Laboráns u. 1. 
Nagy György, Szomor, Vörösmarty u. 3. 
Ruchti Róbert, Szomód, Erdısor u. 23.  
Székely Antal, Oroszlány, Kossuth u. 10. 
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3. A kuratórium feladatai: 

- a Közalapítvány céljainak megvalósítása, 
- gazdálkodási rendjének meghatározása és elfogadása, 
- a Közalapítvány mőködésérıl és gazdálkodásáról szóló elnöki beszámoló elfogadása, 
- dönt a támogatások mértékérıl, pályáztatási feltételeirıl és odaítélésérıl, 
- gondoskodik a Közalapítványi vagyon pénzintézeti elhelyezésérıl, 
- évente beszámoltatja a Közalapítvány gazdasági-pénzügyi felelısét, 
- gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza, 
- mőködésérıl évente beszámol az alapítóknak, 
- dönt a Közalapítványhoz csatlakozók által nyújtott támogatás elfogadásáról. 
 

4. A kuratórium üléseinek számát maga határozza meg, köteles azonban legalább 
kéthavonként - az elnök által meghatározott idıpontban - ülést tartani.  
A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele személyesen jelen van.  . 
A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza. 
„A kuratórium ülései nyilvánosak, azok nyilvánossága csak személyes adatok, 
személyiségi jogok védelme érdekében, továbbá törvényi rendelkezés alapján 
korlátozható.”  
 

5. Az üléseket az elnök vagy az általa megbízott bármely tag összehívhatja és levezetheti. 
Az összehívás akkor szabályos, ha az ülés tervezett idıpontja elıtt legalább 8 nappal - a 
várható napirend közlésével - írásban történik. Rendkívüli esetben e szempontok 
figyelmen kívül hagyásával is össze lehet hívni az ülést, de jegyzıkönyvben kell 
rögzíteni a rendkívüli eset indokait. 

 
6. Az ülésen jegyzıkönyvet kell vezetni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell az ülés 

helyét, idejét, a jelenlévık nevét, az ülés napirendi pontjait, rögzíteni kell az összehívás 
szabályszerőségét, a határozatképességre utaló megállapításokat, az elhangzott 
hozzászólások, kérdések, az arra adott válaszok lényegét, a javaslatokat, 
nyilatkozatokat, a szavazások számszaki eredményét és a hozott határozatokat. A 
jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı, a kuratórium elnöke és titkára írja alá. A 
határozatokat az érintettekkel 8 napon belül írásban közölni kell. 
A kuratórium döntéseirıl külön nyilvántartást is vezetni kell, melybıl megállapítható a 
döntés tartalma, idıpontja, hatálya, a szavazás eredménye, illetve a szavazatok 
számaránya. A határozatokat az alapítók hivatalos közlönyeiben közzé kell tenni.  

 
7. A kuratóriumi tagok az alapítótól 3 éves idıtartamra kapják megbízásukat. A 

kuratóriumi tagság megszőnik a megbízatás idıtartamának elteltével, a tag halálával, 
lemondásával, visszahívásával illetve az alapítvány megszőnésével. A kuratórium 
tagjainak megbízása 2 alkalommal hosszabbítható meg. 

 
8. A kuratórium munkáját a tagjai által felkért kuratóriumi titkár segíti, akit a kuratórium 

egyszerő szótöbbséggel választ. A Közalapítvány bankszámlája felett való 
rendelkezéshez minden esetben két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. A 
kuratórium mőködésére, a képviseletre, a képviseleti jog átruházására és az aláírásra, 
utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
határozza meg. 
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9. A kuratórium elnökét az alapítók jelölik ki. Az elnök képviseli az alapítványt, 
gondoskodik a kuratórium törvényes és hatékony mőködésérıl. Irányítja a kuratórium 
tevékenységét. * 

 
10. A kuratórium tagjait munkájukért díjazás nem illeti meg. 
 
11. „A közalapítvány irataiba való betekintést kívülálló a kuratórium elnökénél 

kezdeményezi.”  
 

12. A kuratórium évente beszámol mőködésérıl az alapító önkormányzatok közgyőlései 
elıtt. Az éves beszámoló fıbb adatait az alapító önkormányzatok hivatalos 
közlönyeiben közzé kell tenni.  

 
 

III. 
Ellenırzı Bizottság 

 
1. Az Ellenırzı Bizottság 3 tagját az alapítók nevezik ki 3 évre. 
 
2. Az Ellenırzı Bizottság tagjainak névsorát az Alapító Okirat melléklete tartalmazza. 
 
3. Az Ellenırzı Bizottság elnökét a tagok maguk közül választják. 
 
4. Az Ellenırzı Bizottság feladata a Közalapítvány gazdálkodásáról szóló mérleg és 

beszámoló ellenırzése. Az errıl készült jegyzıkönyv a mérleg mellékletét képezi. 
Ellenırzi továbbá a Közalapítvány tevékenységével kapcsolatos pénzügyi 
nyilvántartásokat és kifizetéseket. Az Ellenırzı Bizottság ellenırzi a közalapítvány 
mőködését és gazdálkodását, ennek során az alapítvány tisztségviselıitıl jelentést, 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, a közalapítvány 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenırzı Bizottság 
köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy a 
közalapítvány érdekeit, céljait egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, 
illetve a közalapítvány tisztségviselıinek felelısségét megalapozó tény merült fel. A 
kuratórium elnöke az Ellenırzı Bizottság indítványára - annak megtételétıl számított 
30 napon belül - köteles a kuratóriumot összehívni. E határidı eredménytelen eltelte 
után az Ellenırzı Bizottság hívja össze a kuratóriumot. Amennyiben a kuratórium nem 
teszi meg a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket, úgy 
az Ellenırzı Bizottság értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

5. Az Ellenırzı Bizottság tagjainak megbízása a megbízás idıtartamának elteltével, a tag 
elhalálozásával, lemondással, az alapítók egybehangzó döntésén alapuló visszahívással 
szőnik meg. 

 
6. Az Ellenırzı Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein. 
 
7. Az Ellenırzı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
 
 
* Az elnök akadályoztatása esetén jogkörét írásban, a kuratórium bármely tagjára átruházhatja. - szövegrész 

hatályon kívül helyezve. 
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IV. 
 

Gazdasági-pénzügyi felelıs 
 

1. A kuratórium a gazdasági, pénzügyi feladatok vitelére egy éves idıtartamra gazdasági-
pénzügyi felelıst bíz meg. 

 
2. Feladatai különösen: 

- a Közalapítvány tevékenységével kapcsolatos pénzügyi és adónyilvántartások 
szabályszerő vezetése, 

- a kifizetések, bizonylatok szabályszerő vezetése, ellenırzése, 
- a felajánlásokról, befizetésekrıl szabályszerő igazolások kiállítása, 
- az adóbevallással kapcsolatos tevékenység ellátása,  
- a gazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása azon feladatok kivételével, 

amelyek a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartoznak, 
- munkájáról évente egy alkalommal köteles beszámolni a kuratóriumnak. 
 

3. Munkájáért a kuratórium tiszteletdíjat állapíthat meg. 
 
4. Megbízatása lemondással, visszahívással illetve a megbízási idı elteltével szőnhet meg. 
 
 

V. 
 

Összeférhetetlenségi szabályok 
 

   A pályázatok elbírálásában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. §) illetve munkahelye pályázatot nyújtott be. A kuratórium tagjai, 
a gazdasági-pénzügyi felelıs és az Ellenırzı Bizottság tagjai között nem állhat fenn közeli 
hozzátartozói kapcsolat. (Ptk. 685 §). Az összeférhetetlenség egyéb eseteit az 1997. évi 
CLVI törvény határozza meg. 

 
 

VI. 
 

Beszámolási szabályok 
 

1. „A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-áig a 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat honlapján (www.kemoh.hu), a 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közlönyében, valamint a „24 Óra” 
Komárom-Esztergom megyei napilapban kell közzétenni.” 

2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
 a) a számviteli beszámolót, 
 b) a költségvetési támogatás felhasználását, 
 c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
 d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
„e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitıl 
kapott támogatás mértékét,” 

 f) a közalapítvány tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 
 g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 
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3. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot 

készíthet. 
 

VII.  
 

A közalapítvány, mint közhasznú szervezet felügyelete 
 
 

1. Adóellenırzés: a közalapítvány székhelye szerint illetékes adóhatóság. 
 
2. Költségvetési ellenırzés: állami számvevıszék. 
 
3. Törvényességi felügyelet: Ügyészség. 

 
VIII. 

 
Záró rendelkezések 

 
 
1. A Közalapítvány megszőnése esetén a Közalapítvány vagyona - a hitelezık kielégítése 

után - az alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt a megszőnt Közalapítvány céljához 
hasonló célra fordítani, és errıl a nyilvánosságot megfelelıen tájékoztatni. 

 
2. Jelen alapító okirat érvényességének feltétele: a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 

és Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyőlésének elfogadó határozata, valamint a 
Közalapítványnak a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnál történı nyilvántartásba 
vétele. A Közalapítvány a Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével nyeri el jogi 
személyiségét és kezdheti meg mőködését. A nyilvántartásba vételt követıen az 
alapítók gondoskodnak az alapító okirat hivatalos lapban történı közzétételérıl. 

 
3. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közalapítványok gazdálkodására 

vonatkozó, valamint a Közalapítvány, és a közhasznú szervezetek tevékenységére 
vonatkozó egyéb szabályok rendelkezései az irányadók. 

 
 
Tatabánya, 2008. június 26. 
 
 
 

 Dr. Völner Pál Bencsik János  
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés  Tatabánya Megyei Jogú Város 
 képviselıje  Közgyőlésének képviselıje 
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Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány 
Alapító Okiratának melléklete 

 
 
 

 
 
Az Ellenırzı Bizottság tagjai: 
 
1. Szilfai Istvánné 2800 Tatabánya, Madách u. 76. 
 
2. Szeibel Gáborné 2890 Tata, Nagykert u. 12. 
 
3. Vörös Béla 2800 Tatabánya, Gyıri u. 32. IV/14. 
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