ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)
Jelen okirattal Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 6720 Szeged, Széchenyi
tér 10.) a 929/2004. (XII. 17.) Kgy. sz. határozattal az alapításkor hatályos Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G. § (1) bekezdése alapján határozatlan időre
létrehozott Bálint Sándor Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja
meg:
A Bálint Sándor Közalapítvány az alapításkor hatályos Ptk. 74/G. § szerinti jogi
személyiséggel rendelkező, önkormányzati közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása
céljából létrehozott
közalapítvány
1. Alapító:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szeged, Széchenyi tér 10-11.
2. A közalapítvány neve:
"Bálint Sándor Közalapítvány"
3. A Közalapítvány székhelye:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A Közalapítvány telephelye:
6725 Szeged, Nyíl u. 43.
4. A közalapítvány célja, feladata:
Bálint Sándor európai hírű néprajztudós emlékének és szellemi hagyatékának ápolása,
közkinccsé tétele, nevét viselő emlékház kialakítása és működtetése.
Feladatai:
* az emlékház folyamatos karbantartása és fenntartásának támogatása,
* Bálint Sándor hagyatékának szakszerű gondozásának támogatása,
* a néprajzi gyűjteményből állandó és időszaki kiállítás megrendezése,
* néprajzi kutatóközpont, műhely létrehozása,
* közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói számára oktatási tér biztosítása,
*a néprajzi kultúra közkinccsé tétele különböző formákban,
* az emlékház tájház jellegének kialakítása és gondozása.
A közalapítvány az alapításkor hatályos 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdés 6.
pontja alapján a kulturális örökség megóvásában közhasznú tevékenységet folytat.
Tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az alapításkor hatályos helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint az
alapításkor hatályos kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §
(1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a helyi önkormányzatnak kell
gondoskodnia.

5. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
A közalapítvány céljára az alapító által biztosított induló vagyon az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:
6.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 1.000.000,- Ft (azaz: Egymillió
forint), mely összegből 100.000,-Ft (azaz: Egyszázezer forint) a közalapítvány működésének
megkezdését szolgáló induló vagyon.
6.2. A közalapítvány törzsvagyona 900.000,- Ft, (azaz: Kilencszázezer forint), amely összegig
a cél megvalósítására felhasználhatók a vagyon hozadékai, valamint a bevételek, ideértve a
céltámogatásokat is.
6.3. A törzsvagyon hozadéka elsődlegesen mindenkor a közalapítvány működése költségeinek
fedezésére fordítandó. Amennyiben a törzsvagyon hozadéka valamely évben meghaladja a
közalapítvány működési költségeit, a különbözetet a kuratórium a közalapítvány céljai
megvalósításának finanszírozására csoportosíthatja át.
6.4. A közalapítvány működési költségei nem haladhatják meg a törzsvagyont meghaladó rész
10 %-át. A közalapítványi vagyon törzsvagyont meghaladó része törzsvagyon növelésére, a
közalapítványnak az alapító okirat szerinti cél megvalósítására használható fel.
6. A közalapítványhoz való csatlakozás:
A közalapítvány magán- és jogi személyek részére nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi
személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat,
ha a közalapítvány céljaival egyetért.
A csatlakozás történhet pénzbeni felajánlással is, amely befizetés növeli a közalapítvány
vagyonát és közvetlenül a közalapítványi célra fordítandó. Csatlakozással nem lehet
megváltoztatni a közalapítvány célját. A kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások
elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél ellentétes a közalapítvány Alapító Okiratában
rögzített céljaival és feladataival.
7. A közalapítvány kezelője:
a) A közalapítvány legfőbb szerve és kezelője a kuratórium. Tagjainak száma 5 fő.
A kuratórium megbízatása határozatlan időre szól. A kuratórium tagjait az
alapító választja meg és dönt a kuratórium elnökéről és titkáráról.
ab) A kuratórium tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:
aba) Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
abb) A kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni;
abc) Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült;.
abd) Nem lehet a kuratórium tagja 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.
abe) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium
tagja az, akit eltiltottak ezen tevékenységtől.
abf) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
abg) Az alapító nem lehet többségben a kuratóriumban.

b) A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg.
A kuratórium a közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai
feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
c) A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére, feladataira fordítja. A
közalapítvány céljainak megvalósítására a közalapítvány induló vagyona,
annak hozadéka és a közalapítvány bevételei használhatók fel.
d) A kuratóriumi tagság megszűnik:
da) visszahívással, az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén;
db) lemondással;
dc) a kuratóriumi tag halálával;
dd) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
de) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A kuratórium elnöke, titkára és tagjai:
Kuratórium elnöke: Virág András 6726 Szeged, Demeter Ferenc u. 23.
Kuratórium titkára: Pappné Zánthó Rita 6726 Szeged, Borostyán u. 26.
Kuratórium tagjai: Dr. Barna Gábor tanszékvezető docens (Szegedi Tudományegyetem)
1114 Budapest, Bartók Béla u. 37.
Dr. Fodor Ferenc 6722 Szeged, Juharfás u. 3/b.
Bezzegh Gábor 6725 Szeged, Mátyás tér 26.
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, amelynek
rendelkeznie kell a kuratórium ügyrendjéről, a tisztségviselők hatásköréről, az ügyvitel
szabályairól,
- a közalapítvány éves gazdálkodási tervének, a beszámolónak és az éves mérlegnek az
elfogadása
- 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.
A kuratórium üléseit negyedévenként tartja, az üléseket az elnök írásban hívja össze, a
napirend közlésével együtt úgy, hogy az érdekeltek a meghívót, az ülést megelőzően legalább
8 nappal előbb megkapják. Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 15 napon belül,
lehetőség szerint változatlan napirenddel össze kell hívni. Határozatait nyílt szavazással
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülések nyilvánosak, arról jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet minden jelenlévő tag aláírja. A határozatokat folyamatos sorszámmal kell
vezetni. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli, a nyilvánosságra tekintettel a
közalapítvány székhelyén kifüggeszti 30 napra. A kuratórium határozatképes, ha az ülésen
tagjainak legalább kétharmada jelen van. A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő
tagok több mint felének "igen" szavazata szükséges. A kuratórium tagjainak összlétszámához

viszonyított kétharmados többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat és az éves
beszámoló elfogadásához. Az ülések nyilvánosságára tekintettel az ülést megelőző három
napon át az ülés helyét és idejét, valamint a napirendi javaslatot SZMJV Polgármesteri
Hivatala Igazgatási és Építési Irodája hirdetőtábláján ki kell függeszteni. A kuratórium
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), élettársa (a továbbiakban együtt, hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető 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. A közalapítvány képviselete:
A közalapítványt a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára
képviseli.
9. A közalapítványi vagyon felhasználásának módja:
A kuratórium a közalapítvány vagyonát az alapítványi cél megvalósítása érdekében
használhatja fel. A kuratórium elnöke évente beszámol az alapítónak a kuratórium
működéséről, gazdálkodásáról, melynek jóváhagyását az alapító határozatban rögzíti. A
közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak a céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott célra fordítja. A közalapítvány az alapító okirata szerinti
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján is nyilvánosságra
hozza.
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.
10. A kuratórium ellenőrzése:
A közalapítvány működését és gazdálkodását három tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Nem
lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az a személy, akivel szemben a 8. pont ab)
pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek
egymás hozzátartozói.
Felügyelő Bizottság elnöke: Nagy Sándor
tagjai: Mike László
Tóth Károly
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. A Felügyelő
Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását, az éves beszámolóban
foglaltakat.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tagja 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. A
Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a
kuratórium tagjaitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a közalapítvány iratait

megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság tagja a
kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság köteles az
intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a.) 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
döntéseit teszi szükségessé.
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet 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 jogosult. Ha az arra jogosult
szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet. Amennyiben a Felügyelő Bizottság olyan tényről szerez tudomást, amely a
kuratórium tagjainak valamely jogszabályban meghatározott felelősségét vonja maga után,
köteles erről az alapítót tájékoztatni.
A Felügyelő Bizottságban meghatározó befolyást nem szerezhetnek, az alapítókkal tagsági,
alkalmazotti, hozzátartozói viszonyban álló tagok.
11. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenységet, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltállítást) nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Záró rendelkezések:
12. A közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.
13. A közalapítvány céljai, feladatai megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló
feladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és közalapítványokkal.
14. Jelen alapító okiratot az alapító módosíthatja.
15. A közalapítvány megszűnése esetén fennmaradó vagyonát az alapító a nyilvánosság
megfelelő tájékoztatása mellett – a megszűnt közalapítványhoz hasonló célra köteles
fordítani. Az alapító okiratban nem szabályozott szervezeti és működési kérdéseket a
kuratórium szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni.
16. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve a közalapítvány
tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Szeged, 2014. december 19.

Dr. Botka László
polgármester
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése képviseletében
Záradék:
Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Szeged, 2014. december 19.
Dr. Botka László
polgármester

Szeged Megyei Jogú Város

