Szegedi Szabadtéri Játékokért
Közalapítvány
alapító okirata
(egységes szerkezetben)
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A
és 74/G. §-a, valamint az 1997. évi CLVI. Törvény alapján kiemelkedően közhasznú
jogállású, jogi személyiséggel rendelkező
Közalapítványt
hoz létre határozatlan időre az alábbiak szerint:
1. Alapító neve, székhelye:
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
Szeged, Széchenyi tér 10.
2. A Közalapítvány neve:
Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)
3. A közalapítvány székhelye:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
4. A Közalapítvány elsődleges célja:
A nemzeti kulturális értéket képviselő, a város idegenforgalmi vonzását növelő Szegedi
Szabadtéri Játékok művészeti céljainak segítéséhez, működési feltételeinek javításához, a
mobil nézőtér kialakításához, a színpadtechnikai létesítmények korszerűsítéséhez, a Régi
Zsinagóga felújításához – és annak a város színházi, zenei és művészeti műhelyként való
hasznosításához – anyagi támogatás nyújtása.
A Közalapítvány másodlagos célja:
A Szegedi Szabadtéri Játékokon nyújtott kiemelkedő művészi teljesítmények elismerése.
A Közalapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont 5. alpontjában meghatározott
kulturális tevékenységet végez. Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el,
amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése,
valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenységet, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választások jelöltállítást) nem
folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Közalapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
Délmagyarország című napilap útján nyilvánosságra hozza.

5. A Közalapítvány céljára rendelt vagyon:
A Közalapítvány induló vagyona: 500.000,- Ft készpénz, amelyet a Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése, mint alapító, a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követő 30 napon
belül helyez el a legkedvezőbb feltételeket kínáló pénzintézetnél nyitandó számlán. Az
alapítványi vagyon részét képezi a Szegedi Szabadtéri Játékok Igazgatósága Szeged,
Klauzál tér 3. szám alatti helyiségei használati jogának értéke, amely a Szabadtéri Játékok
Igazgatóságának máshol történő elhelyezését követően az önkormányzatot illeti.
A Közalapítványi vagyon részévé válnak a későbbiekben a Közalapítványhoz csatlakozó
bel- és külföldi természetes és jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek
feltétel nélküli adományai. A feltételhez kötött adományok abban az esetben, ha azokat a
Kuratórium elfogadja.
5/A. A Közalapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni adományokat
lehetőleg az adományok rendeltetése szerint kell felhasználni. Amennyiben ez a
Közalapítvány céljai érdekében nem lehetséges, az adományokat értékesíteni kell.
5/B. A Közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható természetbeni adományokat
/pl. ingatlan, hagyaték/ lehetőleg úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartás vagy
működtetés költségein felüli hozama a Közalapítvány céljaira felhasználható legyen. Ha
ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költségei miatt a hozam az
adomány forgalmi értékének alapulvételével számított banki betétkamat átlagos mértékét
nem éri el, az adományt forgalmi értéken értékesíteni kell.
5/C. A Közalapítvány vállalkozó tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Közalapítvány az alapító előzetes
egyetértésével olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladhatja
meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
5/D. A Közalapítvány vagyonát az alapítványi célokra lehet használni.
A Közalapítvány pénzvagyonát a legkedvezőbb feltételeket kínáló pénzintézetnél
betétként kell elhelyezni a felhasználásig.
A jelen alapító okirat 4./ pontjában meghatározott kiemelkedő művészi tevékenység
elismerését az alapítványi vagyon hozadékából lehet fedezni. Az elismerés odaítélésének
szempontjait és összegét a Kuratórium Ügyrendjében határozza meg.
5/E. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratban meghatározott céljai megvalósítására fordítja.
6. A Közalapítványhoz való csatlakozás:
A Közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi természetes és jogi személy
az alapítvány céljainak megvalósításához csatlakozhat, ha a céljaival egyetért és azt
pénzbeli vagy bármilyen más vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja. A csatlakozás
érvényességéhez a Kuratórium jóváhagyása szükséges.
A devizában felajánlott pénzt felhasználásig devizaszámlán kell elhelyezni.

7. A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelő a 11 tagú
Kuratórium.
Nem lehet a Kuratórium tisztségviselője, tagja az, aki az 1997. évi CLVI. tv. 9. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg, továbbá az alapítóval
hozzátartozói viszonyban áll. A Kuratórium tisztségviselői, tagjai nem lehetnek egymás
hozzátartozói.
A Kuratórium elnöke: Kormos Tibor ( Szeged, Szilágyi u. 3.)
titkár: Csigér Marianna 6726 Szeged, Székely sor 21. VI/625.
tagjai: Kovács Kálmán (Szeged, Rahói u. 15.)
Kecse Nagy Sándor (Szeged, Gábor Áron u. 83/a.)
Kerek Attila (Szeged, Hajnóczy u. 6. I. em. 2.)
Dr. Pintér Ferenc (Szeged, Kárász u. 16.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó (Szeged, Agyagos u. 10/a.)
A Kuratórium tisztségviselőinek és tagjainak megbízatása három évre szól. A megbízás
többször meghosszabbítható.
A Kuratórium tisztségviselői és tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, jogosultak
azonban olyan igazolt költségeik megtérítésére, amelyek az Alapítvány érdekében kifejtett
tevékenységük során merülnek fel. A költségtérítés mértékét és módját a Szervezeti és
Működési Szabályzat részletezi.
A Kuratórium vezető tisztségviselőinek és tagjainak összeférhetetlenségükről
nyilatkozniuk kell.
8/A. A kuratóriumi tisztség megszűnik
- a kuratóriumi tagság megszűnésével,
- a tisztségről történő lemondással,
- a kuratóriumi tisztségből történő visszahívással.
8/B. A kuratóriumi tagság megszűnik
- a megbízási idő lejártával,
- lemondással,
- az Alapító által történő visszahívással,
- a Közalapítvány megszűnésével,
- a kuratóriumi tag halálával.
8/C. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén titkára képviseli. A
Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság a Kuratórium elnökét és titkárát
együttesen illeti meg.
8/D. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

-

a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, melynek
rendelkeznie kell az 1997. évi CLVI. tv. 7. § (2) bekezdésében foglaltakról, továbbá a
Kuratórium ügyrendjéről, a tisztségviselők hatásköréről, az alapítványi iroda részletes
feladatairól, az ügyvitel szabályairól.
a Közalapítványi Iroda dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása

-

a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének, a beszámolónak és az éves mérlegnek,
valamint a közhasznúsági jelentésnek a megállapítása,
a kiemelkedő művészeti tevékenység díjazása,
döntés a közalapítványi vagyon felhasználásáról,
döntés a Közalapítványnak vállalkozásban való részvételéről,
mindaz, amit jogszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat a Kuratórium
kizárólagos hatáskörébe utal.

8/E. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az
ülések nyilvánosak. A Kuratórium tagjait a Kuratórium elnöke írásban hívja össze a napirend
egyidejű közlésével úgy, hogy az érdekeltek a meghívót az ülést megelőzően legalább 8
nappal előbb megkapják. Az ülések nyilvánosságára tekintettel az ülést megelőző három
napon át az ülés helyét és idejét, valamint a napirendi javaslatot a Közalapítvány székhelyén
hírdetőtáblán ki kell függeszteni. A Kuratórium határozatképes, ha ülésein tagjainak legalább
kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül,
lehetőség szerint változatlan napirenddel össze kell hívni. Biztosítani kell, hogy az ülés
időpontjáról a Kuratórium tagjai az azt megelőző 3 nappal előbb értesítést kapjanak.
8/F. A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen”
szavazata szükséges. A Kuratórium tagjainak összlétszámához viszonyított kétharmados
többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat s az éves beszámoló terv, a
közhasznúsági jelentés megállapításához. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.
8/G. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk.685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt, hozzátartozó) 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 Kuratórium ülésein az alapító szavazata, amennyiben ő is a kuratórium tagja, nem lehet
ügydöntő az olyan határozat meghozatalában, amely az alapítvány vagyonának felosztására
meghatározó befolyást gyakorol.
8/H. A közalapítványi vagyon növelésének szervezésére a kuratóriumi ülések előkészítésére,
a kuratórium határozatainak végrehajtására, az operatív és adminisztrációs feladatok
végrehajtására Alapítványi Irodaként az alapító a Szegedi Szabadtéri Játékok illetékes
munkatársait kéri fel.
8/I. A Kuratóriumnak jogában áll minden olyan személyt foglalkoztatni, akinek munkájára,
szakértelmére a Közalapítvány pénzügyi, számviteli, műszaki feladatainak ellátásához, jogi
képviseletéhez szüksége van.
9A közalapítványi vagyon felhasználásának módja:
A Kuratórium felel a Közalapítvány céljára rendelt vagyon hatékony működtetéséért,
gyarapításáért, és annak az alapítványi célok érdekében történő felhasználásáért. A
Kuratórium a Közalapítvány nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat az
alapítványi cél megvalósítása érdekében.

A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-a mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
9/A. A Közalapítvány működtetése a Közalapítvány vagyonának hozadékából történhet. A
működtetése a vagyon hozadékának 10 %-a, legfeljebb évi 2 millió forint fordítható. Az ezt
meghaladó működési költség felhasználásához az alapító előzetes hozzájárulása szükséges.
9/B. A Közalapítvány vagyonának kezelésére, a vagyon nyilvántartására a hatályos
jogszabályok az irányadóak.
10. A Kuratórium ellenőrzése:
A Közalapítvány működését és gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki nem felel meg az 1997. évi CLVI. tv.
8. § (2) bekezdésében, valamint a 9. § (1) bekezdésében megállapított jogszabályi
feltételeknek. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. A Felügyelő
Bizottság hatáskörét és működését ügyrendben határozza meg.
10/A. A Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Kovács László
Szeged, Gyöngytyúk u. 13.
tagjai: Illés Mihály
Szeged, Boldogasszony sgt. 55.
Dr. Berekné dr. Petri Ildikó
Szeged, Hajnóczy u. 11.
10/B. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, az
éves beszámolóban, a közhasznúsági jelentésben foglaltakat. Ennek során a tisztségviselőktől
jelentést, az Alapítványi Iroda munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,
- - a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés
helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, határozatait
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt. Az üléseket az elnök hívja össze írásban a napirend egyidejű közlésével úgy,
hogy az ülés napja előtt legalább 8 nappal előbb a meghívót az érdekeltek megkapják.

11. A Közalapítvány megszűnése
A Közalapítvány megszűnik, ha célját megvalósította, vagy a bíróság megszünteti. A
Közalapítvány megszüntetése esetén vagyonának a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó
része a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti, amely vagyont kizárólag
közművelődési célra fordíthatja.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/G. §-aiban foglaltak,
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadók.
Szeged, 2007. november 9.

Dr. Botka László
polgármester
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése képviseletében

