
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az „Endrefalva Községért Alapítvány” alapítója az alapítvány vitelére, vagyonának kezelésére 

kuratóriumot

állít  fel,  melynek megválasztási  eljárására,  szervezésére és működésére a következő szabályokat 
állapítja meg:

I. A kuratórium megválasztása  
A kuratóriumot az elsőbbségi jogú alapító, az Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testülete 
jelöli ki, egy választási ciklusra. A megbízás az új képviselő testület megválasztási évének 
december 31-ig tart.
A kuratórium 3 tagból áll, amelyből egy tag képviselő. A kuratórium elnöke nem lehet 
képviselő.
A képviselő testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel határoz a jelöltek elfogadásáról. 
Amennyiben nem dönthető el a jelölt elfogadása, új személyt kell állítani.

II. A kuratórium jogállása  
A kuratórium az alapítvány ügyeiben önállóan jár el, befolyásmentesen, függetlenül határoz. 
A kuratóriumi tagok feladatukat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A kuratórium 
egyes tagjainak felmentéséről, leváltásáról maga a kuratórium dönt. Felmentésre kerül sor, 
ha a kuratórium, vagy egyes tagjainak számára az alapítvány kezelése összeférhetetlenné 
vagy lehetetlenné vált. Le kell váltani a kuratóriumot vagy tagját, ha az alapítványi célokkal 
összeegyeztethetetlen tevékenységet folytat vagy érdemtelenné vált.
A megüresedett tisztségre az új tagot ugyanazon a kuratóriumi ülésen kell megválasztani, 
amelyiken a felmentés, leváltás történik. Amennyiben a közgyűlés által kijelölt kuratórium 
fele kicserélődik, a közgyűlésnek új kuratóriumot kell választani.

III. A kuratórium feladata és hatásköre  
- képviseli  és  gondozza az alapítványt,  intézkedik a cél  megvalósítása érdekében a 

vagyon felhasználásáról,
- határoz  az  alapítványhoz  érkezett  juttatások,  adományok,  egyéb  hozzájárulások 

elfogadásáról, vagy visszautasításáról,
- az  alapítvány  nevében  a  céljelleggel  adott  juttatásokat,  adományokat  és  egyéb 

hozzájárulásokat visszaigazolja,
- dönt az alapítványi célokkal összhangban álló rendezvények finanszírozásáról, díjak 

alapításáról, pályázatok kiírásáról és elbírálja azokat,
- megválasztja maguk közül a kuratórium elnökét,  alelnökét és titkárát  (lehet külső 

személy is),
- valamely tagjának képviseletre ad megbízást és beszámoltatja a megbízottat,
- elkészíti az éves beszámolót,
- kinevezi az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult tagokat,
- bejelenti  az  alapító  közgyűlésnek  az  alapítvány  megszűnéséhez  vezető  helyzet 

beálltát.

IV. A kuratórium szervezete, eljárása  
A kuratórium 3 tagú, az elnökből és két tagból áll. Az elnököt a tagok választják maguk 
közül, személyére az Alapító javaslatot tehet.
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A megválasztott testület évenként legalább kétszer ül össze. Határozatképes, ha azon tagjai 
közül  legalább  2 fő  jelen  van.  Az elnök távollétében  tartott  ülések  jegyzőkönyveit  vele 
utólag láttamoztatni kell.
A kuratórium üléseinek összehívása és napirendjének összeállítása az elnök kötelezettsége. 
Bármely kuratóriumi tag is jogosult egyéb napirendi pont felvételét javasolni.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben ismertetni kell röviden annak 
tartalmát és az előadottakat.
Szó szerinti szöveget kell feljegyezni, ha a hozott döntés valamely kuratóriumi tag leváltását 
eredményezi.

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza, egyszerű többséggel. Amennyiben csak 2 fő 
van jelen, egyhangúlag kell a határozatokat meghozni.

V. A kuratórium elnökének hatásköre és feladatai  
- a testületi ülések közötti időszakban képviseli az alapítványt,
- aláírja és hitelesíti az alapítvány adóbevallását,
- a kijelölt taggal együttesen rendelkezik a bankszámla felett,
- vezeti a kuratóriumi üléseket, hitelesíti a jegyzőkönyveket,
- hitelesíti a képviseleti könyvben a tagok aláírását,
- távolléte esetén hatáskörét bármely kuratóriumi tagra átruházhatja.

VI. A kuratórium titkárának hatásköre és feladatai  
- a  kuratórium  elnökének  akadályoztatása  esetén  sürgős  ügyekben  képviseli  az 

alapítványt, helyettesíti az elnököt, utólagos beszámolási kötelezettség terhével,
- levelezést folytat, ellátja az operatív teendőket,
- előkészíti a kuratóriumi üléseket.

VII. A kuratórium egyéb  jogaira  és  kötelezettségeire  az  1987.  évi  11.  sz.  tvr-rel  módosított 
1959.évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv), valamint az egyéb, az alapítványokra is vonatkozó 
más jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen Működési Szabályzatot az alapító 1991. év július 4. nap megtartott testületi ülése elfogadta.

Endrefalva  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Működési  Szabályzatot  29/1991.  (XI.6.)  sz. 
határozatával jóváhagyta.

Endrefalva, 1991. november 6.
Kiss István s.k.
 polgármester

Záradék:
Az alapító okiratot Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 65/2010. (X.27.) 
számú határozatával módosította.

Endrefalva, 2010. október 27.

Csóriné Botyánszki Ágnes
polgármester
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