ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)
Jelen okirattal Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 691/1992. (XII.17.) Kgy. sz. határozattal
1992. december 17-én kelt Alapító Okirattal alapított – az alapításkor hatályos Ptk. módosításáról
rendelkező 1993. évi XCII. törvény 40. §-nak (6) bek. alapján 1994. január 1-től közalapítványnak
minősülő – Szegedi Aba-Novák Közalapítvány Alapító Okiratát az alapításkor hatályos Ptk. 74/G.
§-nak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg:
A Szegedi Aba-Novák alapítvány az alapításkor hatályos Ptk. 74/G. § szerint jogi
személyiséggel rendelkező határozatlan időre létesített1
közalapítvány
1. Alapító:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
2. A közalapítvány neve:
„Szegedi Aba-Novák Közalapítvány”
3. A közalapítvány székhelye:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
4. A közalapítvány célja:
A Szegeden lévő Aba-Novák Vilmos freskók helyreállítása és fenntartása. A közalapítvány
létrehozásával a freskók felújításának és fenntartásának anyagi alapjait kívánja az alapító
megteremteni.
5. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
Az 1992. december 17-én kelt Szegedi Aba-Novák Alapítvány Alapító Okirat szerinti 1 millió
forint (azaz: egymillió forint), melyet Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az OTP
és Kereskedelmi Bank Rt. Csongrád Megyei Igazgatósága pénzintézetnél 37251-8. számú
ideiglenes bankszámlára helyezett el. Az alapító 10.000,- Ft összegű törzsvagyont különít el a
közalapítvány vagyonából azzal, hogy ezen összeg csak a freskók fenntartásához 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 céljával egyetért és azt anyagilag is támogatja. A befizetések növelik a közalapítvány
vagyonát és közvetlenül a közalapítványi célra fordítandók. Csatlakozással nem lehet
megváltoztatni a közalapítvány célját.
7. A közalapítvány kezelője:
a) A közalapítvány legfőbb szerve és vagyonának kezelője a kuratórium. Tagjainak száma 7 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.
1 Módosította az alapító a 152/2016. (IV. 15.) Kgy. sz határozattal

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, azonban a
közalapítvány érdekében kifejtett tevékenységükért kérhetik igazolt költségeik megtérítését. A
kuratórium a közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába
külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
c) A kuratóriumi tagság megszűnik:
ca) visszahívással, az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén;
cb) lemondással;
cc) a kuratóriumi tag halálával;
cd) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
ce) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A kuratórium alapításkor megválasztott elnöke, titkára és tagjai:
Kuratórium elnöke:

Haág Zalán

Kuratórium titkára:

Dr. Miklós Péter

Kuratórium tagjai:

Varga Borbála 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 50.
Ardai Imre 6750 Algyő, Kócsag u. 45.
Hekáné dr. Szondi Ildikó
Kováts Kristóf 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 50.
Rózsavölgyi József

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, amelynek rendelkeznie
kell a kuratórium ügyrendjéről, a tisztségviselők hatásköréről, az ügyvitel szabályairól,
b) a közalapítvány éves gazdálkodási tervének, a beszámolónak és az éves mérlegnek az
elfogadása,
c) döntés a közalapítványi vagyon felhasználásáról,
d) döntés a közalapítványnak vállalkozásban való részvételéről,
e) mindaz, amit jogszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat a kuratórium kizárólagos
hatáskörébe utal.
A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal 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 hozza. Az ülések nyilvánosak, arról jegyzőkönyvet kell készíteni. 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 bezsámoló elfogadásához. Az ülések nyilvánosságára tekintettel az ülést
megelőző három napon át az ülés helyét és idejét, valamint a napirendi javaslatot a közalapítvány
székhelyén, az a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási
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 a közalapítvány vagyonának felosztására meghatározó
befolyást gyakorol.
8. A közalapítvány képviselete:
A közalapítványt a kuratórium elnöke önállóan, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára
és Ardai Imre kuratóriumi tag együttesen képviseli.2
9. A közalapítványi vagyon felhasználásának módja:
A kuratórium a közalapítvány vagyonát az alapítványi cél megvalósítása érdekében a szegedi AbaNovák freskók restaurálására használhatja fel akként, hogy előbb a Hősök kapuján lévő freskók
rekonstrukcióját kell elvégezni. Ennek befejezését követően kell megkezdeni a Dömötör toronyban
lévő Aba-Novák freskók restaurálását. A kuratórium elnöke évente beszámol az alapítónak a
kuratórium működéséről, gazdálkodásáról, melynek jóváhagyását az alapító határozatban rögzíti.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.
A közalapítvány a mindenkori alapítványi vagyon legfeljebb 5 %-át fordíthatja évente működési
költségekre.
A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-a mértékéig, de legfeljebb összesen
egymillió forint (követlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
A Közalapítvány a vagyonát és annak hozadékát a cél szerinti tevékenységére fordítja, figyelemmel
az 5. pontban foglalt rendelkezésekre is.
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 Délmagyarország c. napilapban is nyilvánosságra hozza.
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 7. pont ab) alpontjában
meghatározott kizáró ok áll fenn, továbbá a kuratórium tagja, vagy annak hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.
Felügyelő Bizottság elnöke: Czenéné Vass Mária, 6722 Szeged, Nemestakács u. 1.
2 Módosította az alapító a 152/2016. (IV. 15.) Kgy. sz. határozattal

tagjai: Pappné Zánthó Rita 6726 Szeged, Borostyán u. 26.
Bereczky Judit 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 12.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. A Felügyelő Bizottság
ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását, az éves beszámolókban foglaltakat.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, határozatait
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. 3 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 közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenységet, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltállítást) nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Jelen alapító okiratot az alapító módosíthatja.
A közalapítvány megszűnése esetén fennmaradó vagyona a „Szegedi Szabadtéri Játékokért
Alapítványt” illeti meg. Az alapító okiratban nem szabályozott szervzeti és működési kérdéseket a
kuratórium szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk-ban és a 2006. évi
LXV. törvényben foglaltak az irányadók.
Szeged, 2016. április 15.
Dr. Botka László
polgármester
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
Záradék:
Igazolom, hogy a „Szegedi Aba-Novák Közalapítvány” létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Szeged, 2016. április 15.

Dr. Botka László
polgármester
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében

3 Módosította az alapító a 152/2016. (IV. 15.) Kgy. sz. határozattal

