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II.
Tisztelt Közgyűlés!
A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma munkájának
folyamatos figyelemmel kísérése és segítése a 3 fős Felügyelő Bizottság feladata.
A Felügyelő Bizottság alapító okiratban nevesített tagjai jelenleg Tóbiás Béla, Göllény
Zsuzsanna és Fábos Pál.
Göllény Zsuzsanna 2005. március 31-ig a Hivatal Közgazdasági Irodájának
csoportvezetője volt, április 1-től azonban munkahelyet változtatott. A Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatalával fennállt munkaviszonyának megszűnésére tekintettel a
Közalapítványban betöltött felügyelő bizottsági tagságáról lemondott.
Az FB működőképességének biztosítása érdekében megüresedett helyét új taggal kell
betölteni.
Indítványozom a T. Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány felügyelő Bizottsága tagjává Horváth Csilla asszonyt válassza meg. A
jelölt közgazdász végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik és 2005. április
16 óta a Hivatal Közgazdasági Irodája költségvetési csoportjának vezetője. Írásban
nyilatkozott arról, hogy a jelölést elfogadja, megválasztása esetén a tisztség betöltését
vállalja és vele szemben a jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi okok
egyike sem áll fenn.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Csilla asszonyt a Baranya
Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjává
megválasztja, egyben a Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 8. pontjában a Felügyelő Bizottság tagjai sorából Göllény
Zsuzsanna Pécs, Lánc u. 12. sz. alatti lakos helyére Horváth Csilla Pécs, Fülep
L. u. 30. szám alatti lakos kerül.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az alapító
okirat módosításának a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. május 20.
dr. Kékes Ferenc

ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványt létrehozó
Baranya Megyei Tanács VB Sportszövetségi és Rendezvény Iroda jogutóda, az alapítvány alapító
okiratát módosítva a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959 évi IV. törvény (továbbiakban
Ptk.) valamint a közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény alapján
(továbbiakban Tv.) jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő

KÖZALAPÍTVÁNYT
hoz létre.
1.

A közalapítvány neve:

2. A közalapítvány székhelye:
3.

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Pécs, Széchenyi tér 9.

A közalapítvány célja:
a.) A megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály szellemi és testi fejlődésének elősegítése,
valós érdekeinek védelme:
– az egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása, az érdekükben és értük cselekvők
együttműködésének segítése;
– a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése, sorsukért felelősséget érző, érdekeik
érvényesítéséért önállóan cselekedni képes állampolgárrá válásuk segítése;
– regionális szerepkör vállalása az ifjúsági szervezetek és más hasonló célú társadalmi
szervezetek között;
– a szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása, a meglévők bővítése, a kedvezményes
ifjúsági túrizmus terjesztése, támogatása;
– a hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése és támogatása.
b.) A megye 12-19 éves korú tanulói idegennyelvi képzésének segítése, az idegennyelv
tanulásának ösztönzése
A közalapítvány a Tv. 26.§ c/10. pontjában meghatározott gyermek és ifjúságvédelem, gyermekés ifjúsági érdekképviselet közhasznú tevékenységet - ennek során ellátja a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) a./ pontjában a megyei önkormányzat
kötelező feladatként meghatározott gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos
közfeladatokat –, a Tv. 26.§ c/4. pontjában meghatározott oktatás, képességfejlesztés, valamint a
26.§ c/5. pontban meghatározott kulturális tevékenység közhasznú tevékenységet végez.

4.

A közalapítvány a célok megvalósulása érdekében:
– támogatja azoknak a képességeknek és készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, amelyek
az önálló problémamegoldáshoz, az együttműködéshez, a megkülönböztetés és az erőszak
elutasításához szükségesek;
– a vagyon célra rendelt felhasználásával a közalapítvány:
a)

egyéni és csoportos kedvezményt, támogatást nyújt a gyermekek és a fiatalok számára,
különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre;

b)

szervezi és támogatja a gyermekek nevelését, oktatását, különös tekintettel az
egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekre;

c)

szervezi, segíti és támogatja a gyermekek környezeti nevelését,

d)

szervezi és támogatja az ifjúsági képzéseket a demokrácia tanulása, a különböző
kultúrák megismerése, az egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében;

e)

támogatja és szervezi a korosztályi sajátosságoknak megfelelő célprogramokat a
gyermek-, diák- és ifjúsági jogok érvényesülése érdekében;
f) támogatja, szervezi és információ szolgáltatással segíti a nemzetközi cserekapcsolatokat;
g) hasznosítja az ifjúsági célú ingatlanokat,
h) tevékenységével elősegíti az ifjúsági turizmus fejlődését, feltételeinek javulását
i) együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelemben illetékes intézményekkel és
szakemberekkel,
j) segíti és koordinálja a fiatalok munkahelyteremtésével kapcsolatos projekteket
k)
támogatja az idegennyelv tanulás különféle formáit: segítséget nyújt az idegennyelv
tanulást szolgáló nyelvi táborok megrendezéséhez, hozzájárul az idegennyelv
tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazásához vagy nyelvgyakorlási
célú külföldi utazási költségeihez.
5.

A közalapítvány jellege:
A közalapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, illetve bel- és
külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha a jelen alapítványrendelés céljaival
egyetért, s azt támogatni kívánja.
A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.
A közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a
nyilvánosságra, a társadalmi ellenőrzésre és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire,
javaslataira.
A közalapítvány közvetlen politikai - pártpolitikai tevékenység, országgyűlési, önkormányzati
választáson jelölt támogatása - tevékenységet nem folytathat és nem támogat. Pártoktól
független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. A
közhasznú tevékenységi körbe tartozó ügyben közös közéleti fellépést párttal nem vállalhat

6.

A közalapítvány vagyona:
2004. január 1-én a közalapítvány vagyona
a) a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány jogutódaként
-

1 millió 357 ezer forint, melyet a Konzumbank Rt Pécsi Fiókja a K02-60372 számú
bankszámlán kezel,

-

1 millió forint, melyet jelen alapító okirat aláírását követő 8 napon belül a Baranya Megyei
Önkormányzat a Konzumbank Rt Pécsi Fiókja által vezetett K02-60372 számú
bankszámlára befizet

b) a 11602008-20676000-02000009 számú bankszámlán kezelt 7. 781.259 forint
c) a Sikondán 5932 hrsz alatt felvett “Természetbarátok háza” elnevezésű ingatlan
d) a 4388 sz. tulajdoni lapon, 6166 hrsz. alatt felvett "Sikondai Gyermektábor" elnevezésű
ingatlan
e) a 3488 sz. tulajdoni lapon, 3668 hrsz. alatt felvett "Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő"
elnevezésű ingatlan,
f) a fenti ingatlanok berendezési tárgyai
A közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli támogatásaikat 11602008-20676000-02000009
bankszámlára és a devizaszámlára fizethetik be.
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7.

A közalapítvány gazdálkodása:
Az közalapítványi vagyon felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az
Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott
feltételek keretei között a Kuratórium dönt. E jogosítványt a Kuratórium oly módon gyakorolhatja,
hogy biztosított legyen az ingó- és ingatlanvagyon megóvása, ésszerű bővítése is.
A Kuratórium a 3. pontban írt célok megvalósítása érdekében nyújtott juttatások odaítéléséről –
amennyiben az az évi egymillió forintot meghaladja - pályázati eljárás keretében dönt.
A közalapítvány vagyonából 1.500 ezer forint a közalapítvány törzsvagyonát képezi, az Alapító
külön engedélye nélkül nem használható fel.
Az Alapító a Kuratóriumot felhatalmazza, hogy a közalapítvány vagyonával vállalkozzon, önálló
jogi személyiséggel bíró intézményt, gazdasági társaságot hozhasson létre a közhasznú célok
megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve és az abból származó jövedelem a
célok kiteljesítését szolgálja.
A közalapítvány a balatonfenyvesi és a sikondai létesítmény esetében a turisztikai kapacitás
20%-át biztosítja a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványnak.

8.

A közalapítvány szervezete, működése:
A közalapítvány a kezelő szerve 15 főből álló kuratórium.
A Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatában további szervezeti egységeket,
intézményeket, gazdasági társaságot, állandó és eseti bizottságokat, munkacsoportokat hozhat
létre. Ezeknek döntés-előkészítő és végrehajtó szerepe lehet.
A kuratórium a közalapítványi célok megvalósítása érdekében szervezési, adminisztratív
feladatok ellátására munkatársat alkalmazhat.
A Kuratórium a közalapítvány céljával, vagyonával összhangban álló - döntéshozó, ügyintéző,
képviselő - szerv.
Feladatai:
a)

a közalapítványi célra rendelt vagyon hatékony működtetése;

b)

támogatási, fejlesztési lehetőségek számbavétele, felülvizsgálata alapján a támogatás
konkrét formájának és mértékének megállapítása;

c)

saját szakterületén szakértői tevékenység, illetve ennek megszervezése;

d)

időközi értékelő, helyzet- és folyamatelemzések elkészítése, illetve elkészíttetése;

e)

gyakorolja a munkáltatói jogokat az alapítvány titkára felett;

f)

meghatározza évente az alapítványi célra fordítható vagyon összegét;

g)

meghatározza a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ);

h)

megvitatja és elfogadja az éves közhasznúsági jelentést

i)

megvitatja és minden év május 31-ig jóváhagyja az éves beszámolót.

Működése:
a.) a Kuratórium szükség szerint de legalább három havonta ülésezik. Az üléseket az elnök hívja
össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendi pontokat és mellékelni kell
az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot.
A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a
kuratóriumi tagok legalább egy harmada, vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi. A
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határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumot a felügyelő bizottság elnöke is
összehívhatja. A kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni a
Felügyelő Bizottság elnökét.
b.) a Kuratórium határozat képes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. 2/3-os jelenlét és
egyhangú szavazat szükséges az f.)-i.) pontok alatti döntéshez.
Nem vehet részt a határozathozatalban a Kuratórium tisztségviselője, tagja, ha a határozat
alapján maga, vagy közeli hozzátartozója
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármely más előnyben részesül.
c.) a Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
 a döntés számát, időpontját, hatályát,
 a döntés tartalmát,
 a szavazati arányt.
A kuratórium döntését az érdekeltekkel 15 napon belül írásban kell közölni és ugyanezen idő
alatt a helyi sajtóban közzé kell tenni.
A kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok
tartalmáról szóban vagy írásban a Kuratórium titkárától tájékoztatást kérhet, saját költségére
másolatot készíthet.
d.) A közalapítvány szolgáltatásait gyermek és ifjúsági szervezetek, gyermek és ifjúsági
korosztályt támogató szervezetek, valamint gyermek és ifjúsági korosztályú, vagy őket
támogató magánszemélyek vehetik igénybe írásbeli kérelem alapján, illetve személyes
megkeresés útján.
A Kuratórium elnöke:
A Kuratórium elnöke Illésné Pallós Éva Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 21. sz. alatti lakos.
A Kuratórium elnöke irányítja a közalapítvány tevékenységét, ellátja a közalapítvány képviseletét,
munkáltatói jogkört gyakorol. Köteles évente elkészíteni a Tv-ben meghatározott tartalommal a
közhasznúsági jelentést.
A Kuratórium tagjai:
Az Alapító szükségesnek tartja, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítása széles körű
társadalmi részvétellel történjen. Képviseltessék magukat mindazok a szervezetek, amelyek
gyermek- és ifjúsági kérdésekkel foglalkoznak.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.
11.

Maretics József 7900. Szigetvár, Muszola u. 18.
Nyúlné Zátonyi Zita 7785 Sátorhely Tomori u. 5.
Nádor Rudolfné 7694 Hosszúhetény, Berki F.u.8.
Gelb Miklós 7300 Komló, Kossuth u. 52.
Koltai Péter 7940 Szentlőrinc, Jókai M. u. 6.
Dr. Ács Imréné 7614 Kisdér Petőfi u. 13.
Brandstätterné dr. Temesy Tünde 7634 Pécs, Patak u. 60.
(Megyei Diáksport Tanács)
Werner Imre 7621 Pécs, Szent I. tér 23.
(Székesegyház Ifjúsági Közössége)
Göndöc András 7633 Pécs, Bánki Donát u.9/A
(Cserkész Szövetség)
Szántó Márta 7700 Mohács Kígyó u. 4/a
(Úttörőszervezetek Baranya Megyei Társulása képviselője)
Háber János 7427 Pécs Szivárvány u. 2.
(Ifjúsági UNIÓ)
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12.
13.)
14.)

Vér József 7671 Bicsérd Kossuth u. 21.
(Települési Gyermek Önkormányzatokat Segítők Egyesülete)
Szilágyi Imre 7814 Ócsárd, Vasút u. 12.
Bimbó István 7823 Mindszentgodisa, Petőfi u.94.

A Kuratórium összetétele - a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve - a PTK
rendelkezéseivel nem ellentétes.
Az alapító a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság megbízásával kapcsolatban - nyilatkozatok alapján vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a felkért személy másik
közhasznú szervezetnél vezető tisztséget tölt be.
A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása a megválasztásukat követő önkormányzati
általános választás eredményeként létrejövő új képviselőtestület megalakulásáig szól. Az Alapító
felkérésére a megbízatást valamennyien elvállalták.
Ha a megbízatási időszak előtt a kuratóriumi tagság megszűnik - elhalálozással, lemondással, a
megbízatás visszavonásával - az új tagok megbízásáról az Alapító gondoskodik.
A Kuratórium titkára:
A Kuratórium a feladatok szervezésére, a Kuratóriumi döntések végrehajtására - pályázat útján főállású titkárt alkalmaz.
A kuratórium titkára: Tasnádiné Hardy Judit, Pécs, Tettye u. 32.
A Kuratórium Felügyelő Bizottsága:
A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzését 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el.
A bizottság jogosult a közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét
vizsgálni. Feladatkörében a kezelőszervtől tájékoztatást kérhet, irataiba betekinthet.
Megállapításairól, tapasztalatairól köteles szükség szerint, de legalább évente egyszer - a
kezelőszerv jelentésével egyidejűleg- az Alapítót tájékoztatni.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Tóbiás Béla 7300 Komló, Március 15.u. 10.
Horváth Csilla 7632. Pécs, Fülep Lajos u. 30.
Fábos Pál 7800 Siklós, Ságvári tér 10.
A Felügyelő Bizottság tagja
 nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja,
 nem állhat más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal,
 nem részesedhez a közalapítvány cél szerinti juttatásából,
 nem lehet az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója
A Felügyelő Bizottság tagjai a megbízást elvállalták velük szemben a Tv-ben felsorolt
összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.
A Felügyelő Bizottság feladata
A Felügyelő Bizottság feladta a kuratórium munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Ennek
során :
 betekinthet a Kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, azokat megvizsgálhatja,
 jelentést kérhet a Kuratórium elnökétől, titkárától a működéssel kapcsolatos bármely kérdésről,
 részt vehet a Kuratórium ülésén,
 vizsgálatot kezdeményezhet,
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 a bizottság elnöke a Kuratórium elnökénél kezdeményezheti a Kuratórium összehívását, ha a
működéssel összefüggésben törvénysértést észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merült fel.

A Felügyelő Bizottság a tagok közül elnököt választ, a bizottság nevében az elnök jár el. A bizottság
megbízatása a Kuratórium elnökének és tagjainak megbizatásával azonos időtartamra szól.
Megszűnik a megbízatás ezen időtartamtól függetlenül visszahívással, lemondással, elhalálozással.
9.

A közalapítvány képviselete:
A közalapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult.
A közalapítvány bakszámlája feletti rendelkezési jog
– a kuratórium elnökét Illésné Pallós Évát,
– a kuratórium titkárát, Tasnádiné Hardy Juditot,
– a gazdasági ügyintézőt, Krampol Györgynét illeti olymódon, hogy a szükséges két aláíró közül
az egyik a kuratórium elnöke, vagy az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a kuratórium
titkára lehet.

10.Tájékoztatási kötelezettség:
A közalapítvány Kuratóriuma köteles évente a mérleg készítésekor1 beszámolni az Alapítónak és
ezzel egyidejűleg a - a Tv. szerinti tartalommal - közhasznúsági jelentést készíteni. . A
beszámolót a Felügyelő Bizottság véleményezi. A Kuratórium a Közalapítvány munkájáról szóló
tájékoztatót,_tevékenységének és gazdálkodásának főbb adatait a helyi sajtó útján köteles
nyilvánosságra hozni a beszámolót követő 30 napon belül.
11. A közalapítvány megszűnése:
A közalapítvány határozatlan időre alakul. Az alapító kezdeményezi a közalapítvány
megszüntetését, ha a közfeladat ellátása más szervezeti keretben hatékonyabban valósítható
meg.
A közalapítvány megszűnése esetén alapítványi vagyon az Alapítót illeti.
12

Záró rendelkezések
A Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozza mindazokat a kérdéseket
amelyről az Alapító Okirat nem rendelkezik.
A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Működésére a Ptk. 74/A-G.§-ai a Tv
rendelkezései, valamint a közalapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az
irányadóak.

Pécs, 1994. január 10.

Dr. Győrpál Elemér s.k.
megyei főjegyző

dr. Szűcs József s.k.
a közgyűlés elnöke
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Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 132/2001 (IX. 25.) Kgy.
határozattal módosította.
Pécs, 2001. szeptember 25.
Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 119/2002.(XI.22.) Kgy.
sz. határozattal módosította.
Pécs, 2002. november 22.
Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot 9/2003.(II.27.) Kgy.sz.
határozattal módosította.
Pécs, 2003. február 27.
Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot 10/2004.(II.19.) Kgy.sz.
határozattal módosította.
Pécs, 2004. február 19.
Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 6/2005.(II.17.) Kgy. sz.
határozattal módosította.
Pécs, 2005. február 18.
Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot ……………… Kgy. sz.
határozatával módosította.
Pécs, 2005. június 16.

Lászlóné dr. Kovács Ilona
főjegyző

dr. Kékes Ferenc
a közgyűlés elnöke
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