
1

COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
Alapító okirata

- a módosításokkal egységes szerkezetben —

- a 2020. június 04-i módosításokat vastag, dőlt betűjelzi

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,
a közhasznú j ogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján működő alapítvány létrehozását határozta el 2018.
május 04-én, melyet a Szolnoki Törvényszék a 16-01-0001231 számon nyilvántartásba vett. Az
alapító a következő tartalommal fogadja el az alapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát:

1. Az alapító neve: COOP Szolnok Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság
székhelye: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula Út 108.
nyilvántartási/cégj egyzékszáma: Cg. 16-10-001268.
képviselőjének neve: Fekete Tibor vezérigazgató
lakóhelye: 5000 Szolnok, Bajnok utca 8/A.

2. Az alapítvány neve: COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány rövidített neve: COOP A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány nyilvántartási száma: 16-01-0001231

Az alapítvány honlapjának címe: www.coopszolnok.hu/alapitvany

3. Az alapítvány székhelye: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

4. Az alapítói induló vagyon: 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint készpénz,
amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

5. Az alapítvány célja, hogy:
- az alapító COOP Szolnok Zrt. és a közvetlen érdekkörébe tartozó cégcsoportja hozzájáruljon a
cégcsoportja működési területén lévő bolthálózatban, valamint a központi irodáiban dolgozók,
továbbá a cégcsoport tulajdonosi köréhez tartozó személyek megsegítéséhez, ha Ok bármely
természeti, egészségügyi, vagy egyéb csapások károsultjai, illetve önhibájukon kívül rászorultak;
- az alapító COOP Szolnok Zrt. és a közvetlen érdekkörébe tartozó cégcsoportja hozzájáruljon a
cégcsoportja működési területén lévő bolthálózatban, valamint a központi irodáiban dolgozók,
továbbá a cégcsoport tulajdonosi köréhez tartozó személyek rekreációjához;
- az alapító COOP Szolnok Zrt. és a közvetlen érdekkörébe tartozó, a cégcsoportja működési
területén lévő oktatási intézmények — óvodák, általános-, közép- és felsőfokú iskolák, egyetemek,
művelődési, egészségügyi intézmények, művészeti csoportok, egészségügyi szűrővizsgálatok,
sportesemények, a lakosság széles rétegét érintő egyéb települési rendezvények támogatása az
alapítvány vagyonából.

6. Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében a működésével az alábbi közfeladatokat
szolgálja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő közhasznú
tevékenységeket végzi az itt megjelölt j ogszabályhelyek megj elölésével [Ectv. 34. ~ (1)
bekezdés a.) pont]:
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Kulturális szolgáltatások,
előadó-művészeti szervezet
támogatása, kulturális örökség
helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység
támogatása

Közhasznú tevékenység Közfeladat megnevezése Jogszabályhely

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és A lakosság egészségi 1997. CLIV. tv. az
egészségügyi rehabilitációs tevékenység állapotának javítása, a jobb egészségügyről

életminőség elősegítése, az 144 ~ (1)-(2)

Az Alapítvány hozzájárul az alapító Coop Szolnok Zrt. és a egészségkárosító környezeti,
közvetlen érdekkörébe tartozó cégcsoportja működési társadalmi és egyéb hatások

elleni fellépés.területén lévő bolthálózatban, valamint a központi irodáiban
dolgozók, továbbá a cégcsoport tulajdonosi köréhez tartozó
személyek egészségmegőrzéséhez és betegség
megelőzéséhez, részükre nyújtott támogatások és rekreációs
szolgáltatások, egészségügyi intézmények részére nyújtott
tá mogatások, továbbá egészségügyi szűrővizsgá latok
szervezéséhez nyújtott támogatások formájában.

Népegészségügyi tevékenység 1997. évi CLIV. tv.
támogatása: az egészség az egészségügyről
fejlesztése, betegségek 35. ~ (1)-(2)
megelőzése,
intézményrendszer,
egészségfejlesztési,
egészségvédelmi,
betegségmegelőzési, gyógyító
és orvosi rehabilitációs
szolgáltatások

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása A családok védelme, a családok 2011. évi CCXI. tv.
jólétének erősítése, a a családok

Az Alapítvány szociális ellátást segítő tevékenységet végez, munkavállalás és a családi élet védelméről 1. ~ -

támogatást nyújt az alapító Coop Szolnok Zrt. és a közvetlen összeegyeztetésének 6. ~
érdekkörébe tartozó cégcsoportja működési területén lévő elősegítése, gyermekvállalástámogatása, gyermekvállalási
bolthálózatban, valamint a központi irodáiban dolgozók, szándék megvalósulásának
továbbá a cégcsoport tulajdonosi köréhez tartozó személyek segítése.
részére, ha Ők bármely természeti, egészségügyi, vagy egyéb
csapások károsultjai, illetve önhibájukon kívül rászorultak.
Kulturális tevékenység Közösségi kulturális 1991. évi XX. tv. a

hagyományok, értékek helyi

Az Alapítvány hozzájárul a közösségi kulturális hagyományok, ápolásának/művelődésre önkormányzatok
értékek ápolásához, a kulturális célok megvalósításához, az szerveződő közösségek és szerveik, a
alapító Coop Szolnok Zrt. és a közvetlen érdekkörébe tartozó tevékenységének/a lakosság köztársaságiéletmódja javítását szolgáló
cégcsoportja működési területén lévő oktatási intézmények, kulturális célok megbízottak, vala
óvodák, általános-, közép- és felsőfokú iskolák, egyetemek-, megvalósításának támogatása, mint egyes
művelődési intézmények, m űvészeti csoportok, művészeti centrális
sportesemények, a Ia kosság széles rétegét érintő egyéb intézmények/lakossági alá rendeltségű
települési rendezvények támogatása által. művészeti kezdeményezések szervek feladat

támogatása, a művészeti és hatásköreiről
értékek megőrzésének segítése 121. ~ a-b,

2011.évi CLXXXIX.
tv. Magyarország
helyi
önkormányzatai
ról 13.~(1)7.pont
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Közhasznú tevékenység Közfeladat megnevezése Jogsza bályhely

Általános iskolai, gimnáziumi,
szakközépiskolai, szakiskolai,
nemzetiségi nevelés-oktatás,
kollégiumi ellátás, köznevelési
Hídprogramok keretében folyó
nevelés-oktatás, felnőtt oktatás,
alapfokú művészet oktatás,
fejlesztő nevelés, fejlesztő
nevelés-oktatás, pedagógiai
szakszolgálati feladat, a többi
gyermekekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek,
tanulók óvodai nevelése és
iskolai nevelése-oktatása,
azoknak a sajátos nevelési
igényű gyermekeknek,
tanulóknak az óvodai, Iskolai,
kollégiumi ellátása, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem
foglalkoztathatók együtt, a
gyermek gyógyüdülőkben,
egészségügyi intézményekben
rehabilitációs intézményekben
tartós gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettsé
gének teljesítéséhez szükséges
oktatás, pedagógiai-szakmai
szolgáltatás.

Óvodai ellátás. 2011. évi CLXXXIX. tv.

Magyarország helyi
önkormányzatairál

_________________________ 13.~(1)6.
Az egészséges életmód és a
szabadidősport gyakorlása
feltételeinek megteremtése;
sport finanszírozás; a gyermek
és Ifjúsági sport, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok
sportjának támogatása.

2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi
önkormáriyzatairól

13. 5(1) 15.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2011. évi CXC. tv.
a nemzeti

köznevelésről 4. ~
14a. a)-u)

Sport 2004. évi I. tv. a
sportrál 49. 5 c)-e)

Sport, ifjúsági ügyek
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6.2.! Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát a www. coopszolnok. hu/alapitvany internetes honlapján és az
alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján való közzététel útján biztosítja.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig
www. coopszolnok. hu/alapitvany intern etes honiapjáiz és az alapítvány székhelyén
kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi, valamint az Országos Bírósági Hivatainál letétbe
helyezi. [Ectv. 37. ~ (3) bekezdés d.) pontjai
Az éves beszámolóba és a közhasznúsági mellékietébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.

6.3.! Az alapítvány neiii alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. ‚~ (1) bekezdés b.) pont]
A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, azt a Jelen alapító okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítani. JEctv. 34. ~ (1) bekezdés c.)
pont!

7. Az alapítvány jellege:

7.1.! Az alapítványjogi személy. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külfi5ldi
természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti
vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért.
A csatlakozási kérelmet az alapítványhoz kell benyújtani. A csatlakozás
elfogadásáról vagy elutasításáról az alapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a
kérelem beérkezésétbi számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát
követő 8 napon belül írásbafoglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére.
A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs. A csatlakozás
ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A
csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a
vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

7.2.! Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. ~ (1) bekezdés d.)pontj

7.3.! Az alapítvány közhasznú szervezet.

8. Az alapítvány időtartama:

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

9. Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag ajelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott
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tevékenységekre egyszeri vagy rendszeres támogatás formájában, a cél szerinti
tevékenységek költségtérítéseként, valamint az alapítvány működésével
kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.
Az alapítvány vagyonának felhasználása történhet a Kuratórium, illetve az alapító
kezdeményezése alapján a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

9.2.! Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.

9.3.! Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a
támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

9.4.! Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy
rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium jogosult dönteni és köteles gondoskodni
annak végrehajtásáról.

9.5.! Az alapítvány önfenntartó.

Az alapítvány kedvezményezettjeinek a Kuratórium döntése alapján évente
megállapított összeg fizethető.
Minden évben a Kuratórium január 15-ig meghatározza a bankszámlán rendelkezésre
álló (alapítványi vagyon hozadékkal, csatlakozók és adományozók befizetéseivel
növelt) összegből az abban az évben segélyezésre felhasználható keretösszeget.

Az alapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről az alapító gondoskodik. Az
ellenőrzést évenként kötelező elvégezni.

10. Az alapítvány képviselete, ügyvezető szerve:

10.1.! Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló
kuratóriumot nevez.

Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke:
Név: Guba Kálmánné
Lakóhely: 5000 Szolnok, Tölgy utca 18.
Anyja születési neve: Pélyi Rozália

A kuratórium további ta~jai:
Név: Cseh Mihály
Lakóhely: 5095 Tiszavárkony, Kereszt dűlő 18.
Anyja születési neve: Szendi Zsuzsanna
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Név: Kovácsné Nagy Judit
Lakóhely: 5000 Szolnok, Emese utca 17.
Anyja születési neve: Magyar Gizella Julianna

A kuratórium elnökét és tagjait megillető képviseleti jogának terjedelme és
gyakorlásának módja: általános és önálló.

10.2.! A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az
alapító jelöli ki, a tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. ~ (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. ~ (3), (4) bekezdésében

és a Btk. 61 .~ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. ~ - 39. s-ban foglalt
összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

- a Ptk. 3:398. ~ (2) bekezdése szerinti visszahívással.

10.3.! A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ebhez
megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett
adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke
gyakorolja.

10.4.! A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon.
Irásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: p1. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).

10.5.! A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.
JEctv. 37. ~ (1) bekezdés]
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia
kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját
és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan
időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja
között legalább 8 nap elteijen.

A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján,
illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett liirdetőtáblára k~függessze.

Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök ír alá, és az erre
megválasztott, jelen lévő kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az
alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratóriumjelen lévő tagjai
nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a
határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat
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nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok,
valamint a szavazástól tartózkodók Számát.

10.6.! A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van.
Határozatát — ha az alapító okirat másként nem rendelkezik — mindhárom tag jelenléte
esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

A kuratórium az éves beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel
egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint
dönt. [Ectv. 37. ~ (2) bekezdés d.)pont]

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az alapítvány
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
]) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10.7./A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az alapítvány honlapján történőközzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37.
‚‘~ (3) b)pont]

10.8./A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok
Könyve), amelyből a döntésének tartalma, idó~vontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. JEctv.
37. ~ (3) bekezdés a.) pont]

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. JEctv. 37. ~ (3) bekezdés c.) pont]

10.9.! A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

10.l0.!A Kuratórium elnöke évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az alapítót,
valamint az alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az
alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

10.11 .!Az alapító, mint döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása,
illetve módosítása, a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása,
illetve az alapítvány átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseit külön
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határozatban hozza meg, az alapító okirat módosítása esetén a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat egyidejű aláírásával.

Az alapító — személyi kérdések kivételével — a döntéshozatali jogát a kuratórium
véleményének előzetes kikérésével gyakorolja.

11. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

11.1./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, aki közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61 .~ (2) bek. i) pont). 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. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

11.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
Az alapító, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek
többségben a kuratóriumban.

11.3 ./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozój a a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy 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. JEctv. 38. ‚~9
(1) és (2) bekezdés]

11.4./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 megelőzó’ 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 vámhatóságjelentős összegű adóhiányt tártJel,
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 rendjérő’l szóló

törvény szerintfelfüggesztette vagy törölte.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejííleg
lilás közhasznú szervezetnél is betölt. fEctv. 39. ~ (1) és (2) bekezdés]

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre 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 rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Szolnokon, 2020. június 04. napján.

COOP Szolnok Zrt.
alapító

Fekete Tibor vezérigazgató

„Aiulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesító’ okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítő okirat—módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiraton a változások
vastag, dőlt betűvel kerültek niegjelölésre.”

Ellenj egyzem:

Szolnokon, 2020. június 04. napján.

Bendóné dr. Dobos Rozália
ügyvéd

KASZ 36057391




