




Debreceni Törvényszék
D E B R E C E N
13.Pk.60.069/2013/31.szám

A  Debreceni  Törvényszék  mint  nyilvántartó  bíróság  a  09-01-0002108  szám  alatt
nyilvántartott  Polgár  és  Térsége  Egészségügyéért  Alapítvány  (székhely:  4090  Polgár,
Hősök u. 1.) változásbejegyzése iránti nemperes eljárásában meghozta a következő 

v é g z é s t:

A törvényszék elrendeli az alapítvány adataiban a következő változás átvezetését:

Az alapító okirat módosítás kelte: 2020. július 23.

Az alapítvány képviselője:
Dr. Kovács-Szrogh Vivien (an.: Galik Erzsébet)  kuratóriumi elnök 3580 Tiszaújváros,
Örösi út 60.  
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
képviseleti jog terjedelme: általános 
képviselő megbízás időtartama: öt év 
Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. augusztus 6. 

Andorkó Mihályné (an.: Bartha Mária) kuratóriumi tag 4090 Polgár, Deák Ferenc u. 1. 
képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes Dr. Kiss Attila kuratóriumi taggal 
képviseleti jog terjedelme: különös: bankszámla feletti rendelkezési jogra terjed ki.
képviselő megbízás időtartama: öt év 
Megbízás megszűnésének időpontja: 2023.augusztus 6. 

Dr. Kiss Attila (an.:Soós Katalin) kuratóriumi tag 4090 Polgár, Kossuth u. 3. 
képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes Andorkó Mihályné kuratóriumi taggal  
képviseleti jog terjedelme: különös: bankszámla feletti rendelkezési jogra terjed ki.
képviselő megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. augusztus 6. 

Szrogh Károlyné (an.: Bolyki Mária)  kuratóriumi elnök (3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály
u.18.) képviseleti joga a bírósági nyilvántartásból törölve.
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Az alapítvány ügyvezető szervének tagjai:
Dr. Kovács-Szrogh Vivien (an.: Galik Erzsébet)  kuratóriumi elnök 3580 Tiszaújváros, Örösi
út 60.  
Kuratóriumi tagi megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. augusztus 6. 

Andorkó Mihályné (an.: Bartha Mária) kuratóriumi tag 4090 Polgár, Deák Ferenc u. 1.
Kuratóriumi tagi megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. augusztus 6. 

Dr. Kiss Attila (an.:Soós Katalin) kuratóriumi tag 4090 Polgár, Kossuth u. 3. 
Kuratóriumi tagi megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. augusztus 6. 

Szrogh Károlyné (an.: Bolyki Mária)  kuratóriumi elnök (3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u.18.)
ügyvezetőszervi tagsága a bírósági nyilvántartásból törölve.

A törvényszék elrendeli a jelen végzés megküldését az Országos Bírósági Hivatal részére az
országos névjegyzék útján való közzététel céljából.  

A változásbejegyzés iránti kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés
vagy  az  annak  meghozatala  alapjául  szolgáló  eljárás,  illetve  a  kérelemhez  mellékelt  iratok
jogszabályba  ütközése  miatt  az  ügyész,  valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést  tartalmaz  -  a
rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül
helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.  

A per  megindításának  a  végzés  országos  névjegyzékben  történt  közzétételétől  számított  hatvan
napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. § (1) bekezdése zárja ki. 

Debrecen, 2020. augusztus 31.
 

Dr. Dienes Sándor sk.
törvényszéki bírósági titkár a kiadmány hiteléül:

kiadó
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HATÁLYOS ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 
Alulírott, mint a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány alapítója az Alapítvány alapító 
okiratának az egységes szerkezetbe foglalt, 2020. szeptember 1. napjától hatályos szövegét – melyben a 

módosított szövegrész dőlt betűvel szedve található - az alábbiak szerint állapítom meg: 
 
 

1.a. Az Alapítvány alapítójának neve, székhelye, nyilvántartási száma, képviselője: 

• Az alapító neve: PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság. 

• Az alapító székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1. 

• Az alapító nyilvántartási száma: Cg. 09-10-000449. 

• Az alapító képviselője: Kiss Ilona Andrea, 4090 Polgár, Petőfi út 9. A ép. 1/ 8. szám alatti lakos. 

 
1. b. Az Alapítvány neve: Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 

 

1. c. Az Alapítvány honlapjának címe: www.petegisz.hu/alapitvany 

 

2. Az Alapítvány székhelye: 4090 Polgár, Hősök u. 1. 
 
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: 
 
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ennek 
keretében: 

 
5.1.  Polgár és térsége lakossága részére az egészségügyi ellátás színvonalának növelése, az 
egészségügyben dolgozók (orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, egyéb egészségügyi dolgozók) 

továbbképzése révén, mely továbbképzés szimpóziumok, hazai és külföldi kongresszusok és egyéb 
szakmai továbbképzések, külföldi tapasztalatcserék szervezésével és lebonyolításával valósul meg.  
 

5.2. Az alapítvány az ismeretek továbbfejlesztése, valamint az orvostudomány legfrissebb vívmányainak, 
eredményeinek ismertetését szeretné szakfolyóiratokhoz, szakkönyvekhez, szakmai CD-khez és DVD-khez 
való hozzájutás ingyenes vagy kedvezményes biztosításával.  

 
5.3. Polgár és térsége lakossága részére egészségének megőrzése, javítása, valamint közérzetének, 
hangulatának javítása céljából az alapítvány célul tűzi ki sportrendezvények szervezését, sportszerekkel 

való támogatását, közérzetjavító szolgáltatások, rekreációs programok szervezését. 
5.4. Polgár és térsége lakossága részére az alap és járóbeteg szakellátás szakmai színvonalának emelése. 
 

5.5. A Polgár és térsége lakossága részére alap és járóbeteg szakellátást biztosító PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 
szakmai munkája feltételrendszerének javítása annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátása 

magasabb színvonalú legyen. 
 

5.6. Az Alapítvány alapcél szerinti tevékenysége: 
• lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése az 

egészségtudatosság növelésével 
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• az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, gyógyító és orvosi rehabilitációs 
szolgáltatásokkal 

• véradások szervezése az Országos Vérellátó Központ részére a helyi Vöröskereszt 
szervezetével együttműködve 

• egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 
• családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet 

összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék 
megvalósulásának segítése előadások és tájékoztató kiadványok szerkesztésével 

• az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatásával, sport-
egészség táborok szervezésével, részvételi díjak támogatásával 

• ápolásra szoruló személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott 
szolgáltatások: rehabilitációs és egyéb segédeszköz/segédeszköz-ellátás fejlesztése, és ezek 
biztosítása a támogatási kérelmet benyújtók részére. 

 
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult. 

 
5.7. Az Alapítvány által ellátott közfeladat: 

• a lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés 

o jogszabály: az egészségügyről szóló 1997- évi CLIV. tv. 144.§.(1) és (2) bekezdése 
• népegészségügyi tevékenység az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, 

intézményrendszer, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és 
orvosi rehabilitációs szolgáltatások 

o jogszabály: az egészségügyről szóló 1997- évi CLIV. tv. 35.§.(1) és (2) bekezdése 
• véradások szervezése 

o jogszabály: az egészségügyről szóló 1997- évi CLIV. tv. 225.§.(1) b) bekezdése 
• egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások környezet-

egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaság, rovar- és rágcsálóirtás) 
o jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13.§.(1) bekezdés 4. és 5. pont 
• egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

o jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
23.§.(5) bekezdés 9. pont 

• a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet 
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék 
megvalósulásának segítése 

o jogszabály: a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. 1. -6.§ 
• az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, 

sportfinanszírozás, a gyermek-és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása 

o jogszabály: a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.§ c-e) pontok. 
• a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: 

rehabilitációs program, segédeszköz/segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatásnyújtó 
szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, 
információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítők tájékoztatása érdekében. 

o jogszabály: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. tv. 21.§ a-g) pontok. 

 

6. Az Alapítvány jellege: 
 
6.1. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival 
egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az 

Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. 
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6.2. Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány 
részbeni, vagy egész felhasználására kizárólag az Alapítvány konkrét célja érdekében kerülhet sor. 
 

6.3. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak 
Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek kizárólag az Alapító 
Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyt illethetne. 

 
6.4. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével 
bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes 

megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. 
 

6.5. Az Alapítvány, vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok 
megvalósítására fordítja. 

 
6.6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 
7. Az Alapítvány vagyona: 

 
7.1. Induló vagyonként az Alapító 200.000,- Ft, Kettőszázezer forintot bocsát a jelen Alapító Okirat 
aláírásával egyező időpontban az Alapítvány rendelkezésére, amelynek igazolására az Alapító jelen 
Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes ügyvéd által kiadott hiteles igazolást. 

 
7.2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint e vagyon hozadékai az 
alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat 

keretei között szabadon használhatja fel. 
7.3. Csatlakozás esetén az ez által keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell 

fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő 
szolgáltatások, vagyontárgyak, tevékenységek felajánlásával. 
 

7.4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására 
fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a 
tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is végezhet. Az 

Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós 
közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási 
tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása 

érdekében felhasználni. 
 
8. Az Alapítványi vagyon felhasználása, az Alapítvány gazdálkodása: 

 
8.1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel döntenek. 

 
8.2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okiratban felsorolt célok 
megvalósításának jellegét. Az Alapítvány működési költségeire a Kuratórium által évente elfogadott 

költségvetésben meghatározott összeg fordítható. 
Az alapítványi célok megvalósítása érdekében a kuratórium pályázat útján vagy egyéni kérelemre 

támogatást nyújthat az Alapítványnak az 5. pontban meghatározott céljai megvalósításához 
magánszemélyek és szakmai szervezetek részére. Anyagi támogatást nyújthat továbbá minden megoldás, 
szervezet, vagy tevékenység részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentősen, széles körben 

hozzájárul.  
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A Kuratórium a támogathatósági döntés meghozatalát megelőzően a beérkezett pályázatokat, kérelmeket 
szakmailag értékeli. Abban az esetben, amennyiben megállapítja, hogy a benyújtott pályázat/kérelem 
szakmailag megalapozott és az alapítvány céljainak eléréséhez hozzájárul, támogathatósági döntést hoz.  

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok 
megvalósítására fordítja. 
 

8.3. Az Alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan 
gazdálkodik. Az alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél 
szerinti tevékenység) folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti. 

 
8.4. Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapító, - a vagyoni hozzájárulásának 
megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

 
8.5. Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti 
az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

 
8.6. Az Alapítvány bevételei: 

a) az Alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott 

vagyon; 
b)  gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a költségvetésből juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

kiutalt összege; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 
 

8.8.  Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 
c)  szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az 
egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális 

javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
 

8.9.  Az Alapítvány bevételeit, költségeit ráfordításait (kiadásait elkülönítetten, a számviteli előírások 
szerint tartja nyilván. 

 

8.10. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által 
nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére 

vonatkozó adatokat, valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke hozza nyilvánosságra a szolgáltatások 
és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében. 
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9. Az Alapítvány szervezete és működése: 
 

9.1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, ügyvezető szerveként a Kuratóriumot bízza meg. A Kuratórium 

tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító 5 évre jelöli ki, a 
tisztség annak elfogadásával jön létre.  Ez a rendelkezés a határidő lejártát követően az újonnan választott 
kuratórium tagjainak bírósági nyilvántartásba vételével válik hatályossá. A kuratóriumi tagság megszűnik 

a határidő lejártával, lemondással, kizáró vagy összeférhetetlenségi ok (Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdése a 
Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdése, a Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pontja bekövetkezésével, a vezető tisztségviselő 
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával és a tag 

halálával. Az Alapító a határidő lejártát megelőzően is visszahívhatja a kuratórium tagjait, ha 
tevékenységükkel az Alapítvány célját veszélyeztetik. 

 
9.2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő 
felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. 

 
9.3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az 
Alapítványra vonatkozó kérdésben, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket. 

 
9.4. 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. 
 

9.5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 3 (három) természetes 

személy.  
 

9.6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról. A napirendet és a 

határozati javaslatokat is tartalmazó meghívót – mely tartalmazza az alapítvány nevét és székhelyét, 
továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját is -, az átvételt igazolható módon köteles megküldeni az 

érintetteknek a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig.  
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, 
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).  
A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján megjelentessék. 

 

9.7. 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. 

 
9.8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. 
 

9.9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed: 
a.) a célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, 
b.) az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások 

meghozatalára, 
c.) az előző évről készített beszámoló elfogadására, 
d.) az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására, 

e.) a Kuratóriumi tagok díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a 
megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan 

mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az Alapítvány tartós közérdekű 
céljának megvalósítását semmilyen formában nem veszélyezteti,  
f.) a következő évi költségvetés elfogadására. 

g.) a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges 
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. 
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9.10. A Kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A 
Kuratórium határozatképes, ha az ülésén 3 tag jelen van.   
 
9.11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít;  
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;  

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

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

9.12. A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az elnök az érintetteket írásban - az 
átvételt igazolható módon - értesíti és gondoskodik a határozatoknak és a gazdálkodás legfontosabb 
adatainak a honlapján történő mielőbbi nyilvánosságra hozataláról. 

 
9.13. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett 
tevékenységükért díjazás nem illeti meg, azonban elszámoláson alapuló költségtérítésben részesülhetnek. 

 
9.14. A Kuratórium: 

 

Elnöke: dr. Kovács-Szrogh Vivien (an: Galik Erzsébet) lc: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 60. 

Tagjai:   Andorkó Mihályné (an: Bartha Mária) lc: 4090 Polgár, Deák Ferenc u. 1. és  
dr. Kiss Attila  (an: Soós Katalin) lc: 4090 Polgár, Kossuth u. 3. 

 
9.15. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 
Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. A 
Kuratórium 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. 
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles 
ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
 

Nem lehet vezető tisztségviselő 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. 
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. Az eltiltást kimondó 
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 
 
9.16. Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát az 

internetes honlapján és a POLGÁRTÁRS című helyi havilapban való közzététel útján biztosítja. Az éves 
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beszámolót minden év június 30. napjáig az internetes honlapján közzéteszi a jogszabályban előírt 
közzétételi kötelezettség teljesítése mellett.  
 

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba 
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más 
alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést 

a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az 
alapítvány székhelyén biztosítja. 
 

10. Az Alapítvány képviselete: 
 

10.1. Az Alapítványt Dr. Kovács-Szrogh Vivien elnök önállóan jogosult képviselni. 
 
10.2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési és utalványozási jog: dr. Kovács- Szrogh Vivien, 

kuratóriumi elnököt önállóan, a Kuratórium tagjait együttesen illeti meg. 
 

10.3. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat: Dr. Kovács-Szrogh Vivien képviselő 

gyakorolja. 
 
11. Az Alapító okirat módosítása: 
 
Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. rendelkezései szerint módosíthatja. E körben nem módosítható 
érvényesen az alapító okiratban megjelölt cél, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította, avagy a cél 
elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik. Nem 
okozhatja továbbá a módosítás az alapítvány vagyonának csökkenését, továbbá nem változtatható meg az 
alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére a kijelölt kedvezményezett személye. 
 
12. A nyilvántartási szabályok: 
 
Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 

 
13. Az Alapítvány megszűnése: 
 

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyon, a hitelezői 
igények kielégítését követően, az Alapító által rendelkezésre bocsátott része az Alapítót illeti, a csatlakozás 
folytán megnövekedett vagyont más, hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. 

 
14. Záró rendelkezések: 

 
14.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, a 2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról, a 2011. évi CLXXXI törvény a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 
224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló 

készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet a civil 
szervezetek gazdálkodása az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, továbbá az 
alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
14.2. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett 
Alapítványt nem vonhatja vissza. Az Alapítvány nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság a Debreceni Törvényszék. 
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14.3. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk-ban biztosított jogainak gyakorlására jogutód 
nélküli megszűnés esetére kijelöli Dr. Szrogh Károlyné lakcím: 3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 18. 
alatti lakost (a továbbiakban: kijelölt személy). A kijelölt személyre az Alapítóra vonatkozó rendelkezések 

az irányadóak. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az Alapító nem vonhatja vissza. Alapító, vagy jogai 
gyakorlására kijelölt más személyhiányában - a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése 
alapján – az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg. 

 
Polgár, 2020. augusztus 05. 
 

 
 

                                                                                                          Kiss Ilona Andrea 
                                                                                                          v e z é r i g a z g a t ó 

                                                                                                   PÉTEGINSZ Nonprofit Zrt. 
                                                                                                   a l a p í t ó  képviseletében 
 
ZÁRADÉK: 

 

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 
létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.  

 

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalását 9.14 és 10.1, 10.2. 10.3..  pontok módosulása – a Kuratórium 

elnökének személyében bekövetkező változás - indokolta. 

 

 
Ellenjegyzem Miskolcon, 2020. augusztus 10-én: 
 
 
 
 
dr. Dobra Zita  
ü g y v é d  

3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. fsz.3. 
KASZ:36058999 
 

 




