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A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel 
rendelkező alapítványt hozzanak létre az alábbiak szerint: 
 
I. Alapító: 
 
Szilágyi Gézáné 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. 
 
II. Az alapítvány neve: 
 

Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért 
 

Az alapítvány önálló jogi személy, amely a III. pontban meghatározott közhasznú 
célok szolgálata során önállóan gazdálkodik. 

 Az alapítvány közhasznú működése felett a törvényességi ellenőrzést a Békés 
 Megyei Főügyészség látja el. 

Az alapítvány határozatlan időre létesül. 
 
III. Az alapítvány célja: 
 
Az alapítvány célja az, hogy segítséget nyújtson személyeknek és közösségeknek, 
támogassa a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez szükséges feltételek 
biztosítását. A gyermeki személyiség harmonikus fejlődését segítő óvodai és bölcsődei 
törekvések segítése, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzési és programszervezési tervek 
támogatása. Pedagógusok egészségnevelő és környezettudatos magatartását alapozó 
munkájának támogatása. 

 
 
Fentieknek megfelelően az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi: 
 

• Óvodai, bölcsődei szintű rendezvények támogatása.  
• Óvodai hagyományok megteremtése, a meglévők továbbfejlesztésének elősegítése. 
• Óvodai, bölcsődei szakmai továbbképzés, kirándulás segítése. 
• Intézményeink gyermekeinek támogatása, különös tekintettel a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetűekre. 
• Tehetséges, kiemelkedő képességű gyermek támogatása, szociálisan rászorultak 

támogatása. 
• Szociokulturális hátrányok csökkentését célzó programok szervezése, 

színházlátogatás, gyermeknapi műsor, múzeumlátogatás, kiállítás 
megtekintésének támogatása. 

• Együttműködés – a kölcsönösség alapján – más alapítványokkal. 
• Olyan kiadványok, pályázatok költségeinek fedezése, amelyek az alapítvány vagyonát 

növelik. 
• A dévaványai óvodai és bölcsődei alkalmazottak továbbképzéseinek támogatása, 

szakkönyvek vásárlása.  
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• Mozgásfejlesztő eszközök beszerzésének és mozgásfejlesztő programok 
szervezésének támogatása. 

 
1. Az alapítók rögzítik, hogy az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket 

végzi: 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- szociális tevékenység 
Az alapítók rögzítik, hogy az alapítvány a fentiek szerint olyan közfeladatot lát el, 
amelyről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §. (1) bekezdése 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. §. és 23. §. szerint állami vagy önkormányzati szervnek kellene gondoskodnia. 
 

 Az alapítvány testületi tagjain kívül más is részesülhet az alapítvány közhasznú 
 szolgáltatásaiból. 

 
 Az alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

 személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
 szolgáltatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
 tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 
 Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
 bocsáthat ki. 

 
 
IV. Az alapítvány vagyona: 
 
Az alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint készpénz, amelyet az 
alapítók az okirat bírósági benyújtásakor az alapítvány részére nyitott bankszámlán 
elhelyeztek. 
 
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi, természetes és jogi személy 
hozzájárulhat, ha a fenti célokkal egyetért és megvalósulásukat anyagi eszközök 
juttatásával, vagyontárgyak átadásával, tevékenységbeli hozzájárulással támogatni 
kívánja. Külföldi felajánlás esetén az összeg devizában kamatozik és devizában 
használható fel. 
 
Ha az alapítvány számára az alapítvány céljaival egybeeső tevékenységre célzott jellegű 
támogatás érkezik, amennyiben a támogatást a kuratórium elfogadja, azt a megadott 
célra köteles felhasználni. 
 
Az alapítvány vagyona a III. pontban megjelölt célok megvalósítására fordítható. 
 
 Az alapítványi tőkéhez történő hozzájárulást, illetve az alapítványhoz tartozó 
ingó és 
 ingatlan értékét be kell vezetni az alapítványi nyilvántartásba, melynek vezetése a 
 kuratórium feladata. 
 Az alapítványi vagyon forrása az alapítványt támogató természetes és jogi 
 személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által 
 adott hozzájárulás. Mindez az alapítvány saját bevétele. 
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 Az alapítványhoz minden magyar és külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező 
 társaság is csatlakozhat. Csatlakozó az lehet, aki (amely) az alapítvány 
 célkitűzéseivel egyetért, és képes vagyontárgyat, eszközt, szakértelmet, készpénzt 
 az alapítvány rendelkezésére bocsátani, amelyet az céljainak elérésére 
 hasznosítani tud. 
 Az alapítvány a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett a befizetőknek 
 adóigazolást ad. 
 Az alapítvány induló vagyonával és az adományozók által később juttatott egyéb 
 vagyonnal az alapító okirat rendelkezései szerint a kuratórium gazdálkodik. 
 Az alapítványt támogatók a támogatásért cserébe semmilyen ellenszolgáltatásban 
 nem részesülnek. 
 
Az alapítvány gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 
végezhet. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja. 
 

Az alapítvány az éves közhasznúsági mellékletét a saját honlapján, ennek 
hiányában a nyilvánosság számára elérhető módon hozza nyilvánosságra. 

 A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: 
a) számviteli beszámolót, 
b) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi 
önkormányzattól kapott támogatás mértékét, 
f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 
illetőleg 
abból saját költségére másolatot készíthet. 
 

A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 
helyezni és közzétenni. 

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 
és abból saját költségére másolatot készíthet. 

 
 
V. Az alapítvány székhelye: 
 

5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. 
 

VI. Az alapítvány kezelője:  
 

Erre a célra az alapítók által felkért öt fős kuratórium. 
Az alapítvány kuratóriumának tagjai: 
 
Elnök:  Dékányné Kőszegi Anna 5510 Dévaványa, Kígyó. u. 1. 
Titkár:  Bogya Mária    5510 Dévaványa, Szeghalmi út 58/3. 
Tagok: Oláhné Szűcs Krisztina 5510 Dévaványa, Hold u.20/5. 
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  Kovács Mihályné   5510 Dévaványa, Hunyadi u. 122. 
  Szabó Józsefné   5510 Dévaványa, Rákóczi u. 52/1. 
 
A kuratóriumi megbízás határozatlan időtartamra szól. A kuratóriumi tagság 
megszűnhet felmentéssel, visszahívással, lemondással, elhalálozással. 
Amennyiben a kuratórium valamely tagja lemond, a megmaradt tagok kötelesek 
a tényről az alapítót értesíteni, aki új tagot jelöl ki. 
A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az alapítványt 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
Összeférhetetlenség: 
 
A kuratóriumban nem lehetnek többségben az alapítók és az alapító a 
kuratóriumban döntő befolyással sem rendelkezhet.  
Kuratóriumi tag nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, valamint azok 
hozzátartozója. 

  
 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
VII. A kezelő hatásköre, feladatai: 
 

A kuratórium gondoskodik a vagyon – az alapítvány Alapító Okiratban rögzített 
céljainak – megfelelő felhasználásáról. 
 
A Kuratórium feladatai: 
- dönt az alapítvány rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról, 

 - ellenőrzi az alapítvány gazdálkodását, 
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- a célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, a végrehajtás 
megszervezése 
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása 
- a következő évi költségvetés elfogadása 
- az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet megtárgyalása és jóváhagyása 
 
Az alapítványt természetes és jogi személyek irányában a kuratórium elnöke és 
titkára, illetve a kuratórium által megbízott személy képviseli. A bankszámla 
feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke és elnökhelyettese együttesen jogosult. 
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az ülés 
összehívását bármely kuratóriumi tag kezdeményezheti, az összehívásról a 
kuratórium elnöke gondoskodik. 
 
A kuratórium üléseit össze kell hívni akkor is, ha: 

- - tagjainak fele írásban kezdeményezi, 
- - az alapító kezdeményezi. 
 
Az összehívás a napirendeket is tartalmazó meghívóval történik, amelyet úgy kell 
kiküldeni, hogy azt a kuratóriumi tagok és az állandó meghívottak az ülést 
megelőzően legalább 8 nappal kézhez kapják. A kuratórium ülései nyilvánosak. 
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és az ülésen részt vett 
titkára vagy valamelyik tagja írnak alá. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket bárki 
számára megtekinthetővé kell tenni. 
 
A kuratóriumi üléseken hozott határozatokról határozatok könyvét kell vezetni. A 
jegyzőkönyvnek és a határozatok könyvének tartalmaznia kell a kuratórium 
ülésének időpontját, a meghozott döntések (határozatok) szó szerinti szövegét, a 
döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és azt ellenző 
számarányának és ha lehet, nevének rövidítését. Nyílt szavazás esetén a támogatókat 
és az ellenzőket név szerint tartalmazza a jegyzőkönyv. A döntést ellenzők 
ellenvéleményüket írásban csatolhatják. 
 
A jegyzőkönyveket és a határozatok könyvét a kuratórium iratai között meg kell 
őrizni. 
 
A működéssel kapcsolatos fenti iratokba, továbbá a közhasznúsági mellékletbe való 
betekintést a kuratórium munkanapokon, munkaidőn belül – előzetesen egyeztetett 
időpontban – bárki számára lehetővé teszi. A közhasznúsági mellékletekről bárki, a 
saját költségére fénymásolatot kérhet. 
 
A kuratórium döntéseit, az alapítvány működésének és szolgáltatásai igénybe vétele 
módjának adatait, az alapítvány beszámolóit (közhasznúsági mellékleteit) az 
érintettekkel körlevélben, a nyilvánossággal az alapítvány székhelyén a 
hirdetőtáblán kell közölni. 
 
A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a kuratóriumi tagok több mint felének 
jelenléte szükséges. A döntések nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel születnek. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
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Az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyására a kuratórium jogosult, mely nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik a kuratórium döntéseire vonatkozó 
általános szabályok szerint. 
 
A kuratórium tagjai az alapítvány javára végzett tevékenységért tiszteletdíjban nem 
részesülnek. 

 
A kuratórium gondoskodik az alapítvány kitűzött céljainak megfelelő működéséről, 
gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról. 
Tevékenységéről évente beszámol az alapítónak. Az éves beszámoló mellett 
közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelyet a kuratóriumi ülés elé köteles az 
éves beszámolóval együtt terjeszteni. A közhasznúsági mellékletet bárki 
megtekintheti, sőt a saját költségére másolatot kérhet belőle. 
A kuratórium köteles gondoskodni az alapítvány működésének megfelelő 
nyilvánosságról.  
 

VIII. Az alapítvány működése: 
 
Az alapítvány céljainak elérése érdekében gazdálkodhat vagyonával, együttműködhet 
hazai és nemzetközi intézményekkel és alapítványokkal. 
 
Az alapítvány munkáltatóként működhet, ebben az esetben az érvényben lévő Munka 
Törvénykönyve, az ide vonatkozó TB jogszabályok, illetve NAV rendelkezések 
kötelezőek rá nézve. A munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. 
 
Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozott 
összeget akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben, előre 
meghatározott vagyoni előny szerzése érdekében adják. 
 
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány politikai 
tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük 
támogatást nem kér és nem fogad el. Az alapítvány országgyűlési, megyei, fővárosi, 
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem ajánl. Az alapítvány politikai 
tevékenységet a jövőben sem folytat. 
 
Az alapítvány szolgáltatásait bárki, megkötés nélkül igénybe veheti, aki az alapítvány 
elveit elfogadja. 

 
IX. Az alapítvány megszűnik: 
 
Az alapítvány határozatlan időre szól és megszűnik, ha 
 
- ha célja megvalósult és az alapító új célt nem határozott meg 
- ha céljának megvalósulása lehetetlenné vált és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésére nincs mód 
- ha az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 

tevékenységet 
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Az alapítvány megszűnésekor meglévő vagyont a kuratórium döntése alapján hasonló 
célú alapítvány bankszámlájára kell átutalni. 
 
X. Egyéb rendelkezések: 
 
Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat 
bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány jogi személyiségét a bírósági 
nyilvántartásba vétellel nyeri el. 
 
A jelen egységes szerkezetű alapító okirat a 2014. május 12. napján bekövetkezett 
módosításokat tartalmazza vastagon szedett betűvel. 
 
Dévaványa, 2014. május 12. 
 
 
 
 
 

Dékányné Kőszegi Anna 
Kuratóriumi elnök 

 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1. Név: 

Lakcím:  
 
2. Név: 

Lakcím:  


