JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
“ESÉLY” SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNYA
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRATA
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tanácsa a megye rászoruló lakossága szociális helyzetének
javítása, a társadalmi együttérzés, összefogás és áldozatvállalás megyei szintű szervezett
formáinak bővítése érdekében közalapítványt létesít.
l. §.
A Közalapítvány elnevezése és székhelye
(1) A Közalapítvány neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megye "Esély" Szociális Közalapítványa
(továbbiakban: Közalapítvány)·
(2) A Közalapítvány önálló jogi személy, székhelye:Szolnok, Kossuth L. u.2. sz.
2. §.
A Közalapítvány célja
Szociális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése. A helyi önkormányzatokról szóló, 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990.
évi LXV. törvény 8.§-ban foglalt önkormányzati feladat.
(1)A megye szociális szempontból hátrányos helyzetű lakossági csoportjainak (szegények,
idősek, fogyatékosok, védelemre szoruló veszélyeztetett gyermekek, munkaképtelenek,
hajléktalanok, nagycsaládosok, stb.); önsegítő közösségeknek, egyházi és társadalmi karitatív
szervezetek tevékenységének a támogatása; az esélyegyenlőtlenség csökkentése, a kritikus
élethelyzetekből történő kikerülés, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében.
(2) A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetbe került rétegek problémájának
megoldása, a munkanélküliség mérséklése, megelőzése, a munkanélküliek foglalkoztatásának
segítése, a képzés és átképzés feltételeinek megteremtése, védőmunkahelyek létesítése a
megváltozott munkaképességű munkavállalók részére (TEÁOR szám: 85.59; 85.32; 85.41;
78.10;).
(3) A megyei önkormányzat szociális feladataival összhangban álló kezdeményezések
támogatása, a szociálpolitika megyei eszköztárát szélesítő új megoldások felkarolása, szociális
módszertani tevékenység ellátása. (TEÁOR szám: 85.59; 85.32; 72.20; 62.01; 88.99; 82.30).
(4) A szociálpolitikai szakismeretek bővítését szolgáló képzések, kutatások, publikációk
támogatása (TEÁOR szám: 72.20; 62.01; 74.90).
(5) A nők esélyegyenlőségét szolgáló kezdeményezések támogatása. (TEÁOR szám: 94.99).
(6) Szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel és elhelyezés nélkül (TEÁOR szám: 88.99;
94.99).

3. §.
A Közalapítvány jellege, időtartama
(1) A
Közalapítvány
együttműködik
más
Közalapítványokkal,
kötelezettségvállalásokkal és hasonló célú szervezetekkel.

közérdekű

(2) A Közalapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi
természetes vagy jogi személy csatlakozhat, amennyiben a meghatározott célokat elfogadja és
támogatja, valamint
csatlakozhat
más hasonló célú alapítványhoz, illetve
alapítványrendszerhez.
(3) A Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba
vételtől kezdődően határozatlan időre jön létre.
(4) A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A közalapítvány tevékenysége pártsemleges, pártoktól
nem kap támogatást, nem állít és nem támogat sem országgyűlési, sem helyi, megyei, fővárosi
önkormányzati képviselőjelöltet.
.
4. §.
A Közalapítvány vagyona és bevételei
(1) A Közalapítvány induló vagyona 2.000.000 Ft, (azaz Kettőmillió forint), melyet az alapító
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tanácsa az e célra nyitott bankszámlán történő elhelyezéssel
biztosít.
(2) A Közalapítvány bevételének minősülnek:
- a Közalapítvány számlájára történő befizetések, közérdekű célú
kötelezettségvállalások,
- a Közalapítványnak adományozott ingatlan, ingó vagyon, végrendeleti
juttatás,
- vállalkozási tevékenységből származó eredmény,
- az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata.
5. §.
A Közalapítvány vagyonának felhasználási módja
(1) A Közalapítvány vagyonának kezelője az Alapítványi Tanács.
(2) A Közalapítvány tevékenységének és fenntartásának költségeit a Közalapítvány
bevételeiből kell biztosítani. E célra elsősorban a csatlakozások és azok kamatai használhatók
fel, de felhasználható indokolt esetben a Közalapítvány vagyona az indulótőke 50 %-áig.
(3) A bevételek céloknak megfelelően történő felhasználásáról évente két alkalommal az
Alapítványi Tanács határoz. A döntést pályázat meghirdetése előzi meg, törekedve arra, hogy
a pályázat ösztönözzön a közösségi erők összefogására, az önsegélyre és öntevékenységre, a
szociális vállalkozásra, munkahelyteremtésre, a munkanélküliek foglalkoztatására, mozdítsa
elő további pénzügyi eszközök szociális célra történő fordítását. A támogatás egy összegben
vagy havi járadék, ill. kamatmentes kölcsön formájában ítélhető oda a kedvezményezett
személy vagy szervezet, illetve tevékenység javára.

(4) A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
6. §.
A Közalapítvány képviselője, kezelője és a működés szabályai
(1) A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos feladatokat az Alapítványi Tanács látja el.
Az Alapítványi Tanács létszáma 5 fő, mely kibővíthető azon csatlakozók képviselőjével, akik
az indulótőke legalább egy negyed részével csatlakoznak az Alapítványhoz.
Az Alapítványi Tanács elnöke:
Beleznay Sándor 5322 Tiszaszentimre, Ív u. 11.
tagjai: Baginé Gavaldik Lívia 5055 Jászladány, Sas u. 2.
Fazekas János 5440 Kunszentmárton, Fél u. 2/b.
Dr. Györgyi Lajos 5440 Kunszentmárton, Munkácsy u. 39.
Huber Ferenc 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 184/a.
A Közalapítványi Tanács összetétele feladat módosulás esetén változtatható.
(3) Az Alapítványi Tanács és a felügyelő bizottság megbízatásának ideje: 2014. június
30. napjáig szól.
Az Alapítványi Tanács társadalmi munkában látja el feladatát, de munkájuk során felmerült
költségeiket a Közalapítvány megtéríti.
(5)Az Alapítványi Tanács szükség szerint, de évente legalább két ülést tart. Az Alapítványi
Tanács ülését az elnök hívja össze írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendjét.
Az Alapítványi Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok, több mint a fele jelen van.
Az Alapítványi Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévő
tagok több, mint a felének igen szavazata szükséges.
Az Alapítványi Tanács ülése nyilvános.
Az Alapítványi Tanács ülését az ellenőrző szervezet indítványára is össze kell hívni, annak
megtételétől számított 30 napon belül. Amennyiben e határidő eredménytelenül telik el, az
Alapítványi Tanács ülését az ellenőrző szerv vezetője is összehívhatja.
Az Alapítványi Tanács elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből
az Alapítványi Tanács döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzők személye és számaránya megállapítható.
Az Alapítványi Tanács döntéseiről az érintetteket a döntést követő 15 munkanapon belül a
Tanács elnöke írásban értesíti, és gondoskodik ugyanezen határidőn belül a döntés
nyilvánosságra hozataláról. A döntéseket az alapító honlapján, valamint a Jász-NagykunSzolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Közigazgatási
Szakkönyvtárában közzé kell tenni.

A közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Alapítványi Tanács
elnökével történt előzetes időegyeztetés alapján, a közalapítvány székhelyén az érintettek és a
közalapítvány munkája iránt érdeklődők betekinthetnek. Az általános betekintési jog alól
kivételt képeznek azon iratok, amelyek a személyiségi jogok védelme okán nem nyilvánosak,
továbbá kivételt képez a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt személyes adatok köre.
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet.
A közalapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módjáról az Alapítványi Tanács írásos
formában, információs kiadványaiban, valamint a Regionális Szellemi Forrásközponton
keresztül tájékoztatja az érintetteket. A közalapítvány programjait, felhívásait a helyi sajtó
útján, információs kiadványokban, meghívókban, szakmai rendezvényeken, tanácskozásokon
hozza nyilvánosságra.
(6) A közalapítványt az elnök képviseli.
(7) A Közalapítvány vagyona felett utalványozási joga, illetve bankszámla feletti
rendelkezési joga van:
Beleznay Sándornak és Dr. Györgyi Lajosnak együttesen,
illetve
Beleznay Sándornak és Huber Ferencnek együttesen.
(8) Az Alapítványi Tanács elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát,
gondoskodik az Alapítvány gazdálkodása törvényes feltételeinek megteremtéséről, jóváhagyja
a Közalapítvány éves beszámolóját, valamint az éves közhasznúsági jelentést.
(9) Az Alapítványi Tanács elnöke évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak a
közalapítvány működéséről. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az
alapítvány saját honlapján vagy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár és Művelődési Intézet Közigazgatási Szakkönyvtárában kell közzé tenni.
(Alapítványi székhelyen történő kifüggesztés)
(10) A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
feladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg.
Nem tartozik e kötelesség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek
részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
7.§.
Felügyelő Bizottság
A Közalapítvány ellenőrzését elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottság látja el. A
Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az alapító bízza meg, az Alapítványi Tanács
megbízatásával azonos időtartamra.

A felügyelő bizottság elnöke: Illés Péter 5130 Jászapáti, Szabadság u. 23.
Tagjai: Kiss Józsefné 5000 Szolnok, Hild Viktor u. 11. 9/72.
Koczka Attiláné 5130 Jászapáti, Táncsics M. u. 85.
A Felügyelő Bizottság évenként legalább egy ülést tart. Az ülést az elnök hívja össze írásos
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. A Felügyelő Bizottság ülése nem
nyilvános, azon a tagok, valamint a meghívottak vehetnek részt. Az ülés határozatképes, ha az
elnökön kívül egy tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges.
A felügyelő bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült
költségeket a közalapítvány megtéríti.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottság jogosult:
- ellenőrizni a közalapítvány működését és gazdálkodását;
- az Alapítványi Tanácstól jelentést kérni;
- a közalapítvány munkaszervezetének tagjaitól tájékoztatást és felvilágosítást kérni;
- a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinteni;
- az Alapítványi Tanácsot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha
- tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt,
amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapítványi
Tanács döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha az Alapítványi Tanács a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
8.§.
Az összeférhetetlenség szabályai
Az Alapítványi Tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk.685.§. b.) pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozója) a
határozat alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül;
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- az Alapítványi Tanács elnöke, vagy tagja;
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik;
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- az első három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója .

Nem lehet a közalapítvány tisztségviselője két évig az a személy, aki más olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
9. §.
Egyéb rendelkezések
(1) A Közalapítvány működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.
(2) A közalapítvány határozatlan időre alakul. A közalapítvány megszűnése esetén az alapító
köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt
közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően
tájékoztatni.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az 1997. évi
CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve az alapítványok működéséről és
gazdálkodásáról szóló egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
A közalapítvány alapító okiratának módosításokkal egybeszerkesztett szövegét az alapító
honlapján, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közlönyében közzé kell
tenni.
Szolnok, 2010. június 18.
Fejér Andor
a megyei közgyűlés elnöke

