Alapító Okirat
(egységes szerkezetben)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G § (1) bekezdése alapján
határozatlan időre
közalapítvány
létrehozását határozza el az alábbiak szerint:
1.A közalapítvány neve:

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

2.A Közalapítvány alapítója:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

3. A Közalapítvány székhelye:

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

4. Közhasznú jogállása:

közhasznú szervezet

5. A Közalapítvány célja, feladatai:
5.1. A Közalapítvány célja: Minden olyan társadalmi, gazdasági, kulturális és
tudományos tevékenység megvalósítása, támogatása, amely erősíti – az
önkormányzat által is preferált feladatok közül – a civil közösségek által elvégzett
munka fontosságát, s amely tevékenység kifejtését az alapítvány különféle források
felkutatásával és megszerzésével segíti elő.
5.2. A közalapítvány feladatai:
• Segíti a határon túl élő magyarság gazdasági kapcsolatainak kialakítását,
továbbfejlesztését, ennek érdekében együttműködik az önkormányzat gazdasági
jellegű bizottságaival, alpolgármestereivel, szervezeteivel.
• Részt vesz Szeged város határon túli regionális kapcsolatainak munkájában, a
határon túlról érkező küldöttségek fogadásában, különös tekintettel a gazdasági
és kulturális kapcsolatokra.
• Szeged és vonzáskörzete közbiztonságának javítása.
• Az önkormányzati közbiztonsági koncepcióban megfogalmazott feladatok
előmozdítása.
• Család-, gyermek-, ifjúságvédelem érdekében a prevenció és korrekció (együttes)
alkalmazását segítő tevékenységek támogatása, fejlesztése, finanszírozása.
• Információs anyagok, kiadványok írásának támogatása.
• A város hagyományaiért, jó hírnevének erősítéséért sokat tevékenykedők erkölcsi
és anyagi elismerése.
• Az önkormányzati és nem önkormányzati iskolák, magánszemélyek tanórán kívüli
tevékenységeinek támogatása.
• Az iskola és társadalmi környezete, az iskola és a fenntartó kapcsolatát javító, a
diákság és a szülők demokratikus kultúráját erősítő projektek támogatása.
• Segíti és támogatja a Szegeden működő testnevelési, diák-, szabadidő és
versenysport szervezetek tevékenységét és működését.

• A helyi társadalom környezetét és polgárainak életmódját formáló közművelődési
tevékenységek támogatása.
• A felsőoktatási intézmények és hallgatóik támogatása.
• A város régióközponti szerepének erősítése, a város európai integrációjának
előmozdítása, a kormányzati, önkormányzati és civil szervezetek közötti
együttműködés elősegítése.
5.3. A Közalapítvány közhasznú tevékenységei: A Közalapítványnak a 5.2. pontban
meghatározott tevékenysége az Alapító Okiratban megjelölt célkitűzés elérését
közvetlenül szolgáló, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjának 2., 4., 5., 13., 14., 15.,
19. alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenység.
5.4. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól nem kap,
országgyűlési képviselőjelöltet, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem
támogat.
6. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyílt, amelyhez mind természetes személy, mind magánszemély
szabadon csatlakozhat, amennyiben elfogadja a Közalapítvány céljait és működési
szabályait, feltéve, hogy csatlakozási kérelmét a Kuratórium elfogadja. Elutasíthatja
azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem,
vagy csak részben illeszkedik a Közalapítvány Alapító Okiratában rögzített célokhoz.
A Kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások elfogadását, amelyek esetében a
megjelölt cél ellentétes a Közalapítvány Alapító Okiratában rögzített célokkal.
A csatlakozás történhet pénzbeli felajánlással, vagy a Közalapítvány Kuratóriumával
történt előzetes egyeztetést követően nem pénzbeli vagyonnak a Közalapítvány
rendelkezésére bocsátásával, illetve azok használati jogának átengedésével.
7. A Közalapítvány vagyona
7.1. A Közalapítvány céljára az alapító által biztosított induló vagyon az alábbiak
szerint kerül meghatározásra:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 1.000 eFt, azaz Egymillió
forint készpénzt biztosít, amely összegből 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint a
Közalapítvány működésének megkezdését szolgáló induló vagyon.
7.2. 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.
7.3. A Közalapítvány előbbiekben meghatározott vagyonának növekednie kell a
Közalapítvány által alapított vállalkozás eredményével, valamint növekedhet a
csatlakozás során felajánlott vagyon elfogadásával is.
8. A Közalapítvány vagyonának szerkezete
8.1. 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.
8.2. 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.
9. A Közalapítvány vagyonának kezelése
9.1. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt.
9.2. A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai
feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
9.3.
A
konvertibilis
devizában,
valutában
történő
befizetések
a
devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelően devizaszámlán helyezhetők el és
használhatók fel.
9.4. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

közhasznú

céljának

9.5. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
9.6. A Közalapítvány céljainak megvalósítására a Közalapítvány induló vagyona,
valamint annak hozadékai és a Közalapítvány bevételei (ideértve a céltámogatásokat
is) használhatók fel.
9.7. A Kuratórium a Közalapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és
azt nem veszélyeztetve alapíthat gazdasági társaságot, amellyel bel- és külföldi
vállalkozásokban részt vehet, illetve ilyenekben érdekeltséget létesíthet, az
átmenetileg szabad pénzeszközeiből elsősorban államkötvényt, kincstár- vagy letéti
jegyet, részvényt vásárolhat, vagy azt kamatozó banki betétbe helyezheti. A
Közalapítvány az alapító előzetes egyetértésével is csak olyan vállalkozásban vehet
részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.
9.8. A Közalapítványtól pénzügyi támogatás pályázat útján igényelhető az Alapító
Okiratban meghatározott célokra.
10. A Közalapítvány működése
10.1. Az alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik:
10.1.1. a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, a kuratóriumi tagok
megválasztása,
10.1.2. jogszabály által az alapító kizárólagos döntési jogkörébe utalt egyéb
kérdésekben való döntés.

10.2. A Közalapítvány vagyonának kezelője, a legfőbb döntéshozó szerve a 7 főből
álló Kuratórium. A Kuratórium tagjai természetes személyek, akiket az alapító kér fel
és bíz meg.
10.2.2. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A
Kuratóriumban meghatározó befolyást nem szerezhetnek az alapítóval tagsági,
alkalmazotti, hozzátartozói viszonyban álló tagok. Nem lehet a Kuratórium tagja az,
aki az 1997. évi CLVI. tv. 9. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi feltételeknek nem
felel meg.
10.2.3. A Kuratórium elnöke:
A Kuratórium titkára:
A Kuratórium tagjai:

Tóth Károly
Lauer István
Szarka Imre
Makó László
Orbán István
Dr. Szabó Andrea
Dr. Varga László

10.2.4. A kuratóriumi tagság megszűnését követően az alapító kéri fel és bízza meg
az új kuratóriumi tagot.
10.2.5. A Kuratórium tagjai - annak elnökét és titkárát is beleértve - sem
költségtérítésben, sem tiszteletdíjban nem részesülnek.
10.3. A Kuratórium működése:
10.3.1. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévenként
ülésezik.
10.3.2. A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak
többsége jelen van és az összehívás szabályszerűen történt.
10.3.3. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 14 napon belül, változatlan
napirenddel ismét össze kell hívni azzal, hogy a megismételt ülés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
10.3.4. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, tartós akadályoztatása esetén a
titkára írásban hívja össze. Össze kell hívni a Kuratóriumot, ha bármely két tag
írásban indítványozza. Az ülést a szükséges anyagok megküldésével az indítványtól
számított 8 napon belül kell összehívni úgy, hogy a döntéshez szükséges anyagokat
legalább 3 nappal az ülés megtartása előtt a tagoknak kézhez kell kapniuk. Az
ülések nyilvánosságára tekintettel az ülést megelőző három napon át az ülés helyét
és idejét, valamint a tervezett napirendet a Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodájának hirdetőtáblájára
ki kell függeszteni.
10.3.5. A Kuratórium a döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
A döntésekben 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,

illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
10.3.6. A Kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az Alapító Okiratban
meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik a Közalapítvány
vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról.
Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi
feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.
10.3.7. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, ügyrendjének és egyéb
belső szabályzatának elfogadása, módosítása,
• A Közalapítvány éves munkatervének, gazdálkodási tervének, költségvetésének,
gazdálkodási beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági jelentésének
elfogadása, illetve jóváhagyása,
• a csatlakozási kérelmek elbírálása,
• a pályázatok kiírása, valamint a pályázatok elbírálása,
• a könyvvizsgáló megbízása,
• döntés a Közalapítvány működési költségeinek a törzsvagyon éves hozadékát
meghaladó részének fedezéséről,
• döntés a Közalapítványnak az Alapító Okiratban rögzített céljai, feladatai
végrehajtásához felhasználható pénzeszköz mértékéről és felosztási módjáról,
• döntés az alapítványi vagyon növeléséről,
• döntés azokban a kérdésekben, ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe
tartozik.
A Kuratórium az éves beszámoló jóváhagyására vonatkozó határozatát nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
10.3.8. A Kuratórium köteles a Közalapítvány vagyonával gazdálkodni, az ebből
származó jövedelem a Közalapítvány céljainak megvalósítását szolgálja.
10.3.9. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készült, amelyet minden jelenlévő tag
aláír.
A határozatokról Határozatok Könyvét kell vezetni, amelybe évente folyamatos
sorszámmal vezetni kell a kuratórium döntéseinek időpontját, tartalmát, hatályát, a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét). A kuratórium
a döntéseit az érintettekkel írásban közli és a döntések nyilvánosságára tekintettel
azokat a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános
Igazgatási Irodájának hírdetőtáblájára ki kell függeszteni 30 napra. A Közalapítvány
működésével keletkezett iratokba a kuratórium titkárával történő előzetes egyeztetés
után munkanapon be lehet tekinteni. A Közalapítvány működése és szolgáltatása
folyamatos, beszámolóit a hírdetőtáblára 30 napra ki kell függeszteni.
10.3.10. A Közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a működéssel
kapcsolatos egyéb feladatainak ellátása érdekében a Kuratórium külső pénzügyi és
jogi szervezetet, szakértőt bízhat meg. A Kuratórium a Közalapítványi cél
megvalósítására irányuló projektek műszaki - gazdasági - pénzügyi felülvizsgálatával
külső, szakirányú szervezetet, szakértőt bízhat meg.
10.3.11. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente az
alapítónak beszámolni köteles.

10.4. Felügyelő Bizottság
10.4.1. Az alapító a Közalapítvány kezelő szervének (Kuratórium) ellenőrzésére 3
tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.
A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító 3 évre bízza meg. A tagok ismételten is
megbízhatók, tisztségüket díjazás nélkül látják el.
10.4.2. A Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Ősz Károly
tagjai:
Kiss Attila
Dr. Budai Géza
10.4.3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére, illetve új felügyelő bizottsági tag
kijelölésére a kuratóriumi tagság megszűnésére, illetve keletkezésére vonatkozó
szabályok irányadók.
10.4.4. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő
Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer - az éves jelentésben foglaltak
ellenőrzésére - ülést tart. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon
valamennyi tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az
üléseket az elnök hívja össze írásbeli meghívóval úgy, hogy az ülés napja és a
postára adás ideje között legalább 8 nap legyen. Egyebekben a Felügyelő Bizottság
a működésének rendjét maga állapítja meg.
10.4.5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet 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 is
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.
10.4.6. Amennyiben a Felügyelő Bizottság olyan tényről szerez tudomást, amely a
Kuratórium tagjainak valamely jogszabályban meghatározott felelősségét vonja maga
után, köteles erről az alapítót tájékoztatni.
10.4.7. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki nem felel meg az
1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésben, valamint a 9. § (1) bekezdésben
megállapított jogszabályi feltételeknek. A Felügyelő Bizottságban meghatározó
befolyást nem szerezhetnek az alapítókkal tagsági, alkalmazotti, hozzátartozói
viszonyban álló tagok.
11. A Közalapítvány nevében aláírásra jogosultak a képviseleti joggal megbízottak. A
bankszámláról való utalványozáshoz, készpénzfelvételhez az elnök (tartós

akadályoztatása esetén a titkár) és Szarka Imre kuratóriumi tag együttes aláírása
szükséges.
12. A Közalapítvány képviselete
A Közalapítványt a Kuratórium elnöke (tartós akadályoztatása esetén a Kuratórium
titkára és Szarka Imre, a Kuratórium tagja együttesen képviselik.
13. A Közalapítvány megszűnése
A Közalapítvány a Ptk. 74/G § (9) bekezdése alapján szűnik meg, az ott leírt
feltételek mellett.
14. Záró rendelkezések
14.1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.
14.2. A Közalapítvány - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló
feladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és közalapítványokkal.
14.3. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a
Közalapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
14.5. Megszűnés esetén a Közalapítvány kötelezettségei teljesítése után
fennmaradó vagyonát az alapító - a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása mellett - a
megszűnt Közalapítványhoz hasonló célra köteles fordítani.

