
ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezet) 

amely magában foglalja a Nagy Károlyné 8420 Zirc, Petőfi u. 20. sz. alatti lakos alapító által 
létrehozott „Együtt a könyvtárért" Alapítvány eredeti alapító okiratának és eddigi módosításainak, 
valamint a 2015. április 21. napján elhatározott módosítás szövegét, ez utóbbit vastag betűs szedéssel. 

1. Alapító neve: Nagy Károlyné (szül.: Némedi Katalin, Celldömölk, 1948.01.24., an.: László 
Katalin) 
8420 Zirc, Petőfi u. 20. 

2. Az alapítvány neve: „Együtt a könyvtárért" Alapítvány 

3. Az alapítvánv székhelve: 8420 Zirc, József A. u. 1. 

4. Az Alapítvány önálló jogi személy. 
Az Alapítvány működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) és más jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
Az Alapítvány közhasznú szervezetként akkor működhet, ha az erre vonatkozó nyilvántartásba 
bejegyezték és a közhasznú jogállás elnyeréséhez szükséges feltételeket folyamatosan teljesíti. 
Az Alapítvány határozatlan időre létesült. 

5. Az alapítvány céljai: 

5.1. Zirc város lakosságának kulturális igényeinek mind teljesebb kielégítése érdekében: 
5.1.1. Zirc Városi Könyvtár állományának fejlesztése, működési feltételeinek javítása; 
könyvek, folyóiratok, egyéb technikai eszközök állományjavítása, korszerűsítése, ehhez minden 
támogatás megadása; 
5.1.2. számítógépes nyilvántartás fejlesztése, számítógépes adatfeldolgozás fejlesztéséhez támogatás; 
5.1.3. könyvtári közösségek (pl. könyvbarátkör) létrejöttének, működésének elősegítése, támogatása; 
5.1.4. A városjjlakosságának, különösen a tanuló i^úságnak olvasásra nevelése, ennek érdekében 
mindennemű anyagi eszköz igénybevételének, felhasználásának elősegítése, támogatása; 
5.1.5. az átképzések, továbbképzések tárgyi, anyagi eszközeinek mind teljesebb előteremtése, ennek 
támogatása, ilyen rendezvények szervezése, működtetése. 
5.2. A fentiek érdekében tanfolyamok, továbbképzések szervezése, ezek támogatása. 
5.3. A könyvtár tárgyi eszközeinek szinten tartásához, továbbfejlesztéséhez támogatás. 
5.4. Az alapítvány céljainak elérése érdekében kulturális műsorokat, rendezvényeket, kiállításokat 
szervez, kiadványokat jelentet meg. 
5.5. Az Alapítvány, mint civil szervezet az alábbi közfeladatokat látja el, amelyet az itt megjelölt 
jogszabályok alapján állami, ill. önkormányzati feladatot képez.: 

- A lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása (1991. 
évi XX. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről. 121 §. a./) 
Helyi közművelődési tevékenység támogatása (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13 §. (1) bekezdés ÍJ pont). 

6. Az alapítvánv induló vagvona: 
Az alapítvány induló vagyona 20.000.-Ft, azaz húszezer forint, amelyet az alapító az alapítvány más 
pénzeszközeivel együtt bankszámlán helyezett el. 

7. Az alapítvány nyitott, minden belföldi és külföldi, jogi és természetes személy csatlakozását, 
támogatását fogadja. A csatlakozás elfogadásához a kuratórium jóváhagyása szükséges. Az alapítvány 
céljait a csatlakozások nem csorbíthatják, illetve nem korlátozhatják. 



A csatlakozások, támogatások formája lehet pénzbeni és természetbeni juttatás, munkatevékenység, az 
alapítvány céljait elősegítő eszközök, szolgáltatások. Az eszközök lehetnek ingó- és ingatlan 
vagyontárgyak is. A befizetések növelhetik az alapítvány törzstőkéjét, vagy fordíthatók közvetlenül 
alapítványi célokra. Külföldi támogató csatlakozása esetén az alapítvány devizaszámlát nyit és a 
befolyt összeget ezen kezeli. 
Az Alapítványhoz csatlakozók alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak. 

8. Az alapítvány a fenti 5. pontban foglalt célok mind teljesebb érvényesítése érdekében vállalkozási 
tevékenységet folytathat azzal a feltétellel, hogy a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti, gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a fenti 5. pontban foglalt célok érdekében jelen 
alapítványban foglaltak szerint használhatja fel. 

9. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem kap és nem fogad el semmilyen formában. 
Országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, nem állított, nem támogat és a jövőben 
sem fogja ezt tenni. 

10. Az alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium. 
10.1. A Kuratórium 6 tagból áll. A Kuratórium tagjainak megbízása határozatlan időre szól. A 
megbízás lejárati ideje az egyes tagok megbízásától függetlenül az egész Kuratóriumra vonatkozik. 
A kuratórium összetétele: elnök, titkár és tagok. 

A kuratórium elnöke: Kasper Ágota 8420 Zirc, Petőfi u. 14 
titkár:. Biberné Réz Ágnes 8420 Zirc, Hűség u. 32. 
tagjai: Benczikné Tóth Magdolna 8420 Zirc, Hóvirág u. 26. 

Gesztesi Jánosné 8420 Zirc, Kossuth u. 31. 
Vida László Zoltán 8420 Zirc. Szeptember 6. u. 37. 
Dr. Wimmer Józsefné 8420 Zirc, Bajcsy-Zs. u. 1. 

Megszűnik a kuratóriumi tagság: 
visszahívással 
lemondással 

- a kuratcyiumi tag halálával 
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával 
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével (Alapítói Okirat 11. pont) 

A kuratóriumi tagot az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói 
jogok gyakorlója hívhatja vissza. 
A kuratóriumi tagok tevékenységüket díjazás nélkül látják el, igényt tarthatnak azonban a tevékenység 
ellátásával felmerült, igazolt költségeik megtérítésére. 

10.2. Feladata, működése: 
10.2.1. Az alapítványi célok megvalósítása a rendelkezésre álló eszközökkel az alapítványi vagyon 
növelése. 
10.2.2. Meghatározza az alapítvány éves költségvetését és dönt az éves beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés elfogadásáról a számviteli előírások szerint. Az alapító számára évente jelentést készít az 
alapítvány munkájáról. 
10.2.3. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Szükség szerint rendkívüli 
ülésre kerül sor, amennyiben a kuratórium bármely tagja ezt kéri. 
10.2.4. A kuratórium üléseit az elnök vagy a titkár hívja össze. A kuratórium üléseit úgy kell 
összehívni, hogy a meghívót az ülés előtt legalább 3 nappal a tag kézhez kapja. A meghívóban 
szerepelnie kell a napirendnek is. A kuratórium ülései nyilvánosak. 
10.2.5. Az ülés határozatképes, ha legalább 4 kuratóriumi tag megjelent. A kuratórium ülésére a tagok 
helyettest nem küldhetnek. 
10.2.6.. A kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza. 



10.2.7. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a titkár és két tag ír alá. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratórium döntéseit, határozatait. A jegyzőkönyvben ezeket a 
döntéseket, határozatokat évente 1-től kezdve emelkedő számsorrendben kell megjelölni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozat megszületésének körülményeit, azaz a kuratórium 
tagjainak a határozattal kapcsolatos szavazatát úgy, hogy a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
és személye megállapítható legyen, továbbá a határozat hatályát. A határozat megjelölése: pl. 
1/1998.(V.20.) kr. sz. határozat. 

10.2.8. A kuratórium által hozott határozatokat az érintettekkel 5 napon belül közölni kell a határozatot 
tartalmazó jegyzőkönyv kivonat kézbesítésével. Amennyiben támogatás odaítéléséről van szó, a 
határozatot a kuratórium által meghatározott módon nyilvánosságra kell hozni (pl. a könyvtár vagy a 
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés, helyi televízióban közlés, stb.). 
10.2.9. Az alapítványt a kuratórium elnöke és titkára önállóan képviseli a hatóságok, bíróságok és 
harmadik személyek előtt. 
10.2.10. A bankszámla feletti rendelkezéshez két arra jogosított kuratóriumi tag együttes aláírása 
szükséges, akik közül az egyik aláíró minden esetben az elnök, vagy titkára. 
10.2.11. Önálló aláírási joggal a kuratórium elnöke és titkára rendelkezik az alapítvánnyal kapcsolatos 
ügyekben. 

10.2.12. A kuratórium elnökének feladatai és jogai különösen: 
- vezeti a kuratórium üléseit, dönt a kuratórium munkarendjéről, 
- szerződéseket köt az alapítvány nevében és képviseletében, 
- meghatározza az iratokba való betekintés rendjét, 
- egy-egy feladat ellátására ad hoc bizottságot hoz létre, megbízásokat adhat, a titkárral egyetértésben 
rendelkezik az alapítvány működéséhez szükséges feltételek megvalósításáról. 

10.2.13. A kuratórium titkárát az alapító által kinevezett kuratóriumi tagok közül az alapítvány 
működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására a kuratórium választja meg. 
A kuratórium titkárának feladatai és jogai különösen: 
- előkészíti és összehívja a kuratórium üléseit, 
- az elnökkel egyetértésben szervezi a kuratórium munkáját, 
- szervezi az esetleges pályázatok kiírását, azok feldolgozását, a díjak átadását, 
- intézkedik a klíratórium döntéseinek végrehajtásáról, 
- teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt távolléte ill. akadályoztatása esetén. 

11. „Nem lehet a Kuratórium tagja, aki a Ptk. 3:22 §-ában foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy 
akivel szemben az ott meghatározott valamely kizáró ok áll fenn. 
A Ptk. 3:397 §-ának megfelelően nem lehet a Kuratórium tagja az Alapítvány kedvezményezettje és 
annak közeli hozzátartozója, valamint az alapító közeli hozzátartói nem lehetnek többségben a 
Kuratóriumban. 
Közhasznú jogállás esetén nem lehet a Kuratórium tagja az sem, akivel szemben az Ectv 39 §-ban 
meghatározott kizáró okok állnak fenn. 
A Kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt, továbbá az a személy, aki vagy akinek 
a közeli hozzátartozója a határozat-hozatalában az Ectv 38 §. (1) bekezdésében foglaltak szerint 
érdekelt. 

12. A közhasznúsági mellékletbe és az éves beszámolóba bárki betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet. Az alapítvány szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti. A 
szolgáltatások igénybevétele a kuratóriumon keresztül történik. A kuratórium döntéseit, beszámolóit 
az érintettekkel írásban közli, ill. az alapítvány működésének, szolgáltatásainak igénybevétele módját 
a helyileg szokásos módon is nyilvánosságra hozza. Ennek módja a könyvtár, vagy polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján történő közzététel, ill. a helyi kábeltelevízióban, sajtóban történő közzététel. 

13. Az alapító úgy rendeli, hogy az alapítvány vagyona és annak növekménye felett a Kuratórium 
rendelkezzen és gazdálkodjon az alapítványi célok megvalósulása érdekében. Az alapítvány vagyona 



ennek érdekében - 5.000.-Ft kivételével - és annak növekménye teljes egészében felhasználható az 
alapítvány fenti 5. pontban foglalt céljai érdekében. Ennek érdekében pályázatokat írhat ki, 
versenyeket szervezhet, díjakat alapíthat, előadásokat, rendezvényeket szervezhet, támogathat 
anyagilag minden olyan kezdeményezést, amely a célok megvalósulását szolgálja, eszközöket, 
folyóiratokat, könyveket, egyéb tárgyi eszközöket vásárolhat, felújíthat. Ilyenek felújításában részt 
vehet. Minden eszközt köteles igénybe venni, hogy az alapítvány vagyonát növelje és így minél 
nagyobb mértékben tudja a célokat megvalósítani. 

14. Az alapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg. Az Alapítvány jogutód nélküli 
megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon a „Zirc Kultúrájáért Közhasznú 
Alapítvány"-t illeti meg azzal, hogy az alapítót, csatlakozót és egyéb adományozót megillető vagyon 
nem haladhatja meg az Alapítványnak juttatott vagyont. 

15. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és annak hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezései irányadók." 

Zirc, 2015. április 21. ^ 

Nagy Károlyné alapító 

Az Alapszabály módosítását készítettem és ellenjegyzem: 
Zirc, 2015. április 21. 

DR. BXKÚ IROOA 
Df. Bato GteeWa Ógyvéd. eurőpa jogi szakjogász 

Iroda: 8420 Zirc, Jözsef A. u. 4., Pf.: 46. 
email: drbaKo@<irbako.hu 

Tel./Fax: 88/416-031. Mobil: 30.'9378-719 


