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A jelen alapító okirat III. fejezetében meghat ározott személy az alapitványokra vonatkozó

jogszabáIyók figyelembevélelével tartó közfeladat ellátására, közérdekű célra, kőzhasznű

tevekenysé g gyakorlására alapítv ányt hoz létr e az alábbiak szerint :

L

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE

I;l Azalapítvány neve: SZEGEDITOCUS vtŰHpry KORTÁRS szÍxHÁzt És
ÖS SZVIŰVÉSZPIÍ ALAPITVANY

2.1 Lza|apítványrövidített neve: SZEGEDI FOCUS vtŰHpry ALAPÍTVÁNy

3,1 Azalapítvány székhelye: 6720 Szeged Horváth Mihály u.7.

Az Alapítvány magánalapítvány.

II.

AZ 
^LAPÍrvÁNy 

cÉr-r,q.r ns nnr-qDATAI

I.1 Az alapítvány céljai:

Az a1apítvány elsődleges célja olyan, szakmailag értékes és nem utolsó sorban sikeres kortárs

színhéni,filmes és zenés produkciók létrehozása, melyekkelhozzájárulhat a helYi és az

országos szinházi,filmes és zenei élet színesítéséhez, ahe|yi és országos közönségbázis

megteremtéséhez.
Sza]<mai céljaink között szerepel, hogy amatőr szírlhází társulásból professzionális

alkotóműh.ilye uary.,nk: izgalmas, lendületes, fiatalos előadásokat, filmeket és koncerteket

1étrehozva u.ry,rgui- európái szíIűázak, filmek és zenei irányzatok fejlődő tendenciáit és

technikáit szem előtt tartva.
Ennek érdekében tervezzika különböző országos (és nemzetközi) fesztiválokon valÓ

részvételt és szakmai megmérettetéseket is.

Az alapítvány együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami,

önkormányzati.-gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes és jogi személlYel,

amelyek ill., akik segítik céljai megvalósítását.

2.1 Az 1./ pontban vázo|t cél megvalósítása érdekében az alapitvány főbb tevékenységei:

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysé gét azEctv.34, § 1a). bekezdésében foglaltaknak

megfelelően közfeladat ellátása- közhasznú tevékenységként-. Munkáját az aIábbi

tevékenységi körök szerint folytatj a:

-kulturális tevékenység.
-oktatási tevékenység
-kulturális örökség megóvása

Az a|apítvány közhasznú célját a következő közfeladatokon keresztÜl valósítja meg:

2008. évi. XCX. tv, Az előadó-művészeti szervezetek támogatásaról és sajátos

foglalkoztatási szabá|yairól rendelkező 3. § (1) bekezdése nyomán: -
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-állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: előadóművészeti tevékenység;
-kulturális tevékenység (művészeti tevékenység)
- szitÁázi al aptev ékeny s é g

Továbbá:
-kutatási tevékenység (közönségkutatás, nézőireakciók és befogadási stratégiák kutatása)

-filmes tevékenység: rövidfilmek forgatása az egyes szinházi előadások dramaturgiai

részeként, illetve önálló alkotásként vagy zenei klipként
-zeneitevékenység: koncertek létrehozása, versek megzenésítése. önálló dalszövegek Írása,

megzenésítése
-nemzetközi tevékenység (nemzetközi kulturális - és cserekapcsolatok, koprodukciós
előadások létrehozása)
-az alapitvány az e|őadásokról, az alkotókról információt, képanyagot, dokumentációt gyűjt,

adatbázisthoz létre
-a múltbeli előadások dokumentumai alapján archívumot készít
-szakmai találkozókat, közönségtalálkozókat, színházelméleti vitaesteket szetvez, sajtÓ- és

kritikai tevékenysé get folytat
-működő, folyamatosan frissített weboldalt készít és üzemeltet
-kapcsolatot tart más színházi szervezetekkel továbbá figyelemmel követi a különböző
művészeti ágak (tánc, zene, festészet, film, szobrászat stb.) kortárs tendenciáit és amennyiben

az e\őadások ezt lehetővé teszik integrálja azokat, mivel az előadásokat összművészeti
alkotásnak tekinti
-vendé gelő adásokat, vendé gj átékokat, ö s szművé s zeti fesztiv ált szew ez
-ellátható, kiegészítő és egyéb tevékenység: gépek, berendezések kölcsönzése; díszlet,,
jelmez-, kellékgyártás, kiállítások szervezése
-ellátható vállalkozási tevékenységi köre: kávéző nyitása, üzleti célú ingatlan
bérbeadása/kiadása, vendégelőadások esetén terembér megállapítása és szedése

-hangfelvétel készítése, sokszorosítása; képfelvétel készítése, sokszorosítása; hirdetési

tevékenység; pr, marketing- és reklám-tevékenység; fénymásolás; saját produkciókhoz
külföldi művészek szerződtetése, saját produkciók külföldi forgalmazása és külföldi
produkciók fogadása saját műsorrendbe, szinházt kurzusok és tréningek szervezése, színjátsző
körök szervezése általános -es középiskolásoknak
-előadásokforgalmazása, eladása, jegybevétel képzése, jeg,,szedés saját és vendég-előadások
e,setén

Oktatási tevékenységet pedig a2OII. évi CXC. törvény anemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)

alatti pontok szerint végzi
-oktatási tevékenysé g (szinjátszás, kortárs tánc, társastánc, néptánc, klasszikus- és

dzsesszbalett, pantomim, beszédtechnika, mozgástechnika, szerepfelépítés, színházelmélet,
szírÁáztörténet, dramaturgia, jelmez- és viselettörténet, pszichodráma, relaxáciÓ,
koncentráció, gesztusrendszer, mimika-maszképítós, improvizációstechnikák, vers- és

prózamondás, hangképzés, énekoktatás, szolfézs, hangszeroktatás, bábjáték, beavató szítÁázi
előadások, színházi nevelési tevékenység és feladatok ellátása)

3.1 Az alapítvány feladatai, cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatának tekinti a művészeti programok
menedzselését, külföldi művészetelméleti anyagok fordítását, műv§szek szakmai



továbbképzésének menedzselését, rendezvények szervezését, érdekképviselet biztosítását,
valamint az alapitv ány célj ainak me gvaló sítását se gítő tevékenys é g ko ordinálását.

Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti a kortárs, haladó szellemiségű szírÁázi előadások,
filmek és koncertek létrehozását és a nagyközönséggel való megismerletését.

Az alapítvány célja szerinti közhasznú tevékenységeiről az alábbi törvények rendelkeznek:

a) Kulturális tevékenység: 2008. évi. XCX. tv. Azelőadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól rendelkező 3. § (1)

b) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:2011. évi CXC, törvény a
nemzeti köznevelésről4. § (1) a)-u)

c) Kulturális örökség megóvása: 2001. évi LXIV. tv. A kulturális örökség védelméről
61lB § (3)

Az alapítvány célul tűziki, hogy a fentebb említett célok elérése érdekében az alapítvány
vagyonát gyarapítsa, ezt belső szellemi tőkével és céljait előmozdító tevékenységgel, valamint
külső támogatók segítségével kívánja elérni.

Az alapítvány nem zárjaki, hogy tag|ain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból azBctv.34.§ (1) a) pontja szerint.

Az alapítvány vá|lalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
az alapítő okiratban meghatározott alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végezheti azEctv.34. § (1) b) pontjával összhangban.

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, és azt az alapító okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja (Ectv. 34 § (1) c pontjának megfelelően.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, ,r"rr"r"r"pártoktól fiiggetlen,
azoktól anyagi támogatást nem fogad el és azoknak anyagi támogatást nem nyújt azEctv.34
§. (1) d pont.

A fentiekre tekintettel az alapítvány kéri közhasznú minősítésének megtartasát.

ilI.

AZ AL APÍTVÁXY ALAPÍTÓJA

1:/ Horváth Norbert
an.: Dávid Erzsébet
születési hely, idő: Nagykanizsa I974.03. 09.
lakcím: 8 8 87 Bázakerettye, Gyöngyvir ág utca 9 .

állampolgársága: magyar
személyigazolvány száma: 692 85 8 KA
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Iv.

AZ ALApírvÁNy cBr.rÁna RENDELT vAGyoN

Az alapítői vagyon 50.000.- Ft, azaz Ötvenezer forint.
Az alapítő kötelezi magát arra, hogy az alapítvány induló tőkéj ét telj es egész ében az
alapítv ány rendelkezé sére bo c sátj a.

Az a|apítvány nyílt alapítvány, az alapítványhoz bármely magánszemély, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szabadon csatlakozhat. A csatlakozás
történhet pénz felajánlásával vagy az alapitvány kuratóriumával történt előzetes egyeztetés
esetén, a vagyontárgyaknak vagy szolgáltatásoknakazalapitvány részére történőjuttatásával.

v.

AZ AL APÍTVÁXY GAZDÁLKODÁSA

Az alapitv ány bevéte le i :

- az alapítők által az alapitvány céljára rendelt vagyon,
- az alapítvány részére adott adományok,
- az alapítvány vállalkozási tevékenységből származó bevételei
- egyéb források. (pI. pályázati úton nyert összegek)
Az alapítő a IV. fejezetben megjelölt, az alapitvány céljainak megvalósítására rendelt összeget
a jelen okirat aláíráséú, követő 30 napon belül ktiteles átutalni az alapítvány bankszámlájára.

Az alapíívány, mint önálló jogi személy a birtokában lévő és működésré -eg.rerzett anyagi
és pénzügyi eszközökkel a közhasznűszeryezetekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően gazdálkodik. '

VI.

Az 
^L 

ApÍrvÁNy vA GyoNÁNa.x FE LHAS zNÁrÁst uÓ ura

Az alapítvány pénzeszközeivel, a célokkal összhangban kell gazdálkodni oly módon,hogy az
alapítvány bankszámláján mindenkor legalább 10.000- Ft, azazTizezer forint legyen. Ezen
pénzösszeget tartósan lekötött összegként kell kezelni.Ezen összeget az alapítvány működése
során nem lehet igénybe venni, kivéve, ha az alapitvány számárakiemelten fontos esemény
kapcsán az alapitvány kuratóriuma erről minden tag egyhan gúhatározatával eltérően
rendelkezik. A megjelölt összegen felüli pénzeszközök (befizetések, felajánlások, kamatok,
stb.) felhaszná|ásáről a kuratórium az alapítvány céljának és az alapitő okirat
rendelkezéseinek és szellemének figyelembevételével gondosan, körültekintően eljárva dönt.

Az alapítványból pénzügyi támogat ás az egyénr kérelmek, illetve pádyázatútján is



Az alapítő okiratban és a törvényben meghatározott célokkal ellentétesen az a|apitvány

vagyona nem használható fel.

vII.

AZ AL APÍTVÁNY SZERVEZETE

Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, A kuratórium létszámat az a|apitőhatérozzameg,
A kuratórium 3 főből áll.

A kuratórium tagjai:

1. Benkő Imola Orsolya
an: Szabó Mária Magdolna
születési hely, idő: Temesvár, 1979. január24.
lakcím: 6725 Szeged, Nemes takács u. 39/A
szeméIy tgazolvány száma,. 5 0 1 067PA
magyar állampolgár

2, Szerdahelyi Mátyás
an: Imre Gabriella
születési hely, idő: Szeged, 1989. február 06.
lakcím: Szeged, Veresács u.43. III/11
személyi ga zolw ány száma,. 3 9 1 60 5 OA
magyar állampolgár

3. HorváthNorbert
an: Dávid Erzsébet
születési hely, idő: Nagykanizsa, I974.03. 09.
lakcím: 8887, Bázakerettye, Gyöngyvirág utca 9.

személyigazolv ány száma,. 6928 5 8 KA
magyar állampolgár

A kuratórium tagjainak megbízása határozat|an időre szól.
A kuratórium tagjai megbízásuknak társadalmi munkában tesznek eleget.

A kuratóriumi tagság megszűnik a Ptk. 3:25§ rendelkezései szerint:

(1) Megsziinik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határ o zott i dej ű me gbízatás e s eté n a me gbizás i d őtartamának l ej ártáv al ;

b) megszüntető feltételhez kötött megbizatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a v ezeíő ti sztsé gvi selő ha|áIáv al vagy j o gutód nélküli me g szűné sével ;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges

körben történő korlátozásával ;
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g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

(2) 
^jogi 

személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítői a
vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáről a jogi személyhez címzeff., a jogi személy másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.

(a) Ha a jogi személy mtiködőképessége ezt megkívánja, a lemondás az űj vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bej elenté st őI számított hatvanadik napo n vál ik hatályo s sá.

A kuratórium ülésére vonatkozó szabályok azEctv.37. §.(2) bekezdése alapján:
A kuratórium ülése nyilvános, azonbárki részt vehet, a nyilvánosság a jogszabá|yban
meghatározott esetekben korlátozható (Ectv. 37. § (1). A kuratórium az alapítvány legfőbb
határozathozatali szerve. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévenként egyszer tartja
üléseit. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze akként, hogy az ülésről írásban
vagy emailben névre szóló meghívóban, legalább az ülést megelőző 8 nappal értesíti a
kuratórium tagjait. A meghívónak tartalmazniakell a kuratóriumi ülés helyét és idejét,
valamint a napirendi pontokat. Az elnök továbbá köteles a kuratóriumi ülések időpondát,
napirendjét, valamint működésének, szolgáltatási igénybevételének módját is nyilvánosságra
hozni, Teheti mindezt az alapitvány székhelyén (6720 Szeged Horváth Mihály u. 8. szám
alatt) elhely ezeít közforgalmi hirdetőtábl án és az alapítvány honlapj án
(homoludensproj ect.hu)

A kuratórium összehívását bármely tag indítványozhatja. Ha a kuratórium elnöke a
kuratóriumot nem hívja össze ésszerű időn, de legkésőbb a kérelem keltétől számított 7 napon
belül, akkor a kuratórium bármelyik tagja- ideértve az összehívást kérő tagot is- jogosult a
kuratórium 15 napon belül történő összehívására.

A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályosan összehívott ülésen minden tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén az űjabb ülést az elhalasztott ülés időponlj átől számított 15
napon belül kell összehívni, változatlannapirendi pontokkal. Amennyiben a 15 napon belül
határozatképtelenség miatt megismételt ilést, az eredetitől eltérő napra kell összehívni, úgy a
tagoknak újabb meghívót kell küldeni, amely felhívja a figyelmüket a megváItozott időpontra
és megváltozotthatározatképességűszabályokra.Ez az ülés is akkor határozatképes, ha azon
legalább 3 tag jelen van. A távolmaradás jogkövetelményeiről a kuratóriű tagjait
tájékoztatni kell.

A kuratórium tagjának kiesése esetén a kiesett tag helyére az alapítő új tagotjelöl. A
kuratórium tagjának kieséséről a kuratórium elnöke íájékoztatja az alapitőt, aki ezt követően a
legrövidebb idő alatt új tagotjelöl.

A kuratórium tagjai társadalmi munkában lárják el a feladatukat, azonban a tényleges
költségeik megtérítését igényelhetik. A kuratórium minden kérdésben nyilt szavazással hozza
határozatait. A kuratórium ülésén, szavazategyenlőség esetén ismételten szavazásrake\I
bocsátani a kérdést, és újabb szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni.
Az üléseket az elnök vezeti.

Az ülésekről jegyzőkönyv készül , a jegyzőkönyvet az elnök és egy, a kuratórium ülésén
jelenlévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvnek Ártalmaznia kell a kuratóriumi ülés helyét és



időpontját, a kuratóriumi ülésen résztvevő tagokat, a kuratóriumi ülés döntéseinek tartalmát és

hatályát, a döntés meghozata|áttámogatók és ellenzők,valamint a döntés meghozatalátÓl
l;rrtózkodők számarányát. A kuratórium a döntéseit minősített 2l3-os többséggel hozza. A
kuratórium döntéseit az elnök köz|i az érintettekkel, a jelenlévőkkel szóban, a jelen nem lévő
érintettekkel pedig írásban a döntés időpondát követő 15 napon belül ajegyzőkönyv egy

atáirtpéldányának postára adott ajánlott küldeményben való megktildésével vagy
visszaigazolást kérő elektronikus levélben (emailben). Az elnök köteles gondoskodni arról,

hogy a kuratórium döntései a döntéshozataltőI számított harminc nap időtartamr4 az

a|apitvány székhelyén lévő hirdetőtáblánkifiiggesztésre kerüljenek illetve a jegyzőkönyvet,

mint a határozatokattarta|mazó okiratot lefrizve és sorszámozva kell az alapítvány iratai
között megőrizni.

A Civil tv. 38. § (1) pontja értelmében, a kuratórium döntéshozata|ában nem vehet részt az a

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa, ahatározat a|apján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek a közhasznű szervezet célszerinti juttatásai keretében abárkt áItaI

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapítvány íagának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy taga, illetve a könnywizsgá|őja az a szeméIy,

aki:

a) a legfobb szerv, illetve azigyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve

az egyesület legfőbb szervének azontagait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbizatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabálY

másképp nem rendelkezik,
c) a közhas znű szervezet céI szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást

-, illetve
d) az a)-+) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozőja.

39. § (1) A közhasznű szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más k_özhasznú

szervezetvezető tisztségviselője aza személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetvezető
tisztségviselője volt - annak megszíinésétmegelőző 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 álirami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel',

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóságiz\etlezárás intézkedést alkalmazott,vagy
izletlezár ást helyette sítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámátazá||ami adó- és vámhatóságazadőzás rendjéről szóló törvény

szerint felfiiggesztette vagy törölte.

(2) Avezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arrőI, hogy ilyen tilsztséget egyidejŰleg más

közhasznú szervezetnél is. ! .



ptk.3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények éskizérő okok]

(1) Vezető tisztségviseIő az anagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysé ge ell átásához szüksé ge s körb en nem korlát o zták.
(2) Ha avezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a

természetes személy, aki avezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. Avezető
tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

(3) A vezető tisztségviselő ügyve zetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisáségvi selő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg abüntetett előélethez rnződő hátrányos

következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségvi se|ő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az Ítéletben

megjelölt tevékenységet folytató jogi szeméIy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6) Azeltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

tisztségviseIő az, akiteltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.

3:397. § [A kuratórium]
(2) A [uiatórium három természetes személyből áll, akik koztil legalább kettőnek állandó

belftrldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
(3) Azalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátatlozója nem lehet a

kuratórium tagja. Az a|apitő okirat eltérő rendelkezése semmis.

@) Azalapíió és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az
alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

A kuratóriu m kizár ő|ago s hatáskörébe tarto zik :

- az alapítványi célok elérése érdekében a belső szewezeti és működési rend

kialakítása és fenntartása,
- az aIapitványi vagyon kezelése és gyarapítása,
- az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,
- az éves beszámoló elfogadása,
- az a|apítvány jogszeni működésének biztosítása,
- az alapítvány éves munkatervének és költségvetésének meghaíározása,

- döntéi valamely vállalkozáshoz való csatlakozásról, vállalkozás alapít§sárŐI, az

- alapítványi vagyon megőrzéséről és a tőke gyarapításáről^

- dontes minden olyan kérdésben, amelyet jogszabá|y vagy jelen alapító okirat a

kuratórium hatáskörébe utal.

Ectv. 37 . § (3). Az alapító okiratnak rendelkeznie kell a megszületett határozatok

nyilvántartásáról, amelyből ki kell derüljön a döntésre jogosult szeív, azaz a kuratórium

dbntésének tartalma, döntésének időpontja, döntésének hatálya, a döntést támogató és

ellenzők számarányát akként, hogy ha lehetséges személye megállapítható legYen.

Az Ectv. 37. § (2) d) pontja alapjánahatározathozatal módja szerint, a kuratórium egyhangú

döntéssel fogadja el az éves közhasznúsági jelentést és az éves beszámolÓt. Az éves

közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot

készíthet.

Az Ectv. 37. §. (3) b) bekezdése alapján
(homoludensproj ect.hu) és a székhelyen

a kuratórium a döntés eket az alapítvány honlapján

található közforgalmi bj rdetőtáb|án közzé teszi.
,a



A kuratórium a feladatok előkészítése és végrehajtása érdekében albizottságot hozhat létre,
illetve szüntethet meg. Az albizottságok feladatkörét és személyösszetételét a kuratórium
határozzameg. Az albizottságok munkáját a kuratórium felügyeli beszámoltatásűtján. Az
albi zottságok munkarendj üket maguk állap ítj ák me g.

2. l a Kur atórium Elnöke :

Benkő Imola Orsolya
an: Szabó Mária Magdolna
születési hely, idő: Temesvár, 1979. január 24,
lakcím: 6725 Szeged, Nemes takács u,39lA
személyi ga zolv ány száma; 5 0 1 067PA
magyar állampolgár

Az alapitvány képviseletét a Kuratórium Elnöke látja el.

Az elnök gondoskodik arról, hogy az éves közhasznúsági jelentés, valamint az éves
beszámoló, az elfogadásuktól számitott harminc nap időtartamra

- az a|apitvány székhelyén lévő közforgalmi hirdetőtáblán kifiiggesztésre
kerüljenek,

- azalapítványhonlapján megjelenjenek (homoludensproject.hu).

Az elnök vezeti a kuratórium üléseit és gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. A
jegyzőkönyvet aláírásáva||atja el. A Kuratóriumi döntéseket azúgylezető vezeti át a
határozatok könyvébe. Ahatározatok könyve tartalmazza avezetőszerv döntéseinek tartalmát,
időpontját, hatá|yát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét.

A Kuratórium Elnöke köteles az éves tevékenységről és gazdáIkodásról a tárgyévet követő
március hó 31. napjáig téjékoztatniazadományoző természetes és jogi személyeket, illetve a
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat. A kuratórium üléséről felvett
jegyzőkönyvet, valamint a Határozatok Könyvét a Kuratórium Elnöke köteles megőrizni. Az
elnök gondoskodik arról, hogy a közhasznú szervezet működésével kapcsólatban keletkezett
iratokba azérintettek, illetve erre vonatkozó kérés útján bárki betekinthessenaz Ectv. 37. §.
(3) c) pontja szerint. :

Ennek keretében a betekintést kérő személy írásos megkeresése alapján azElnök a
kérelmezővel előzetesen egyeztetett időpontban a betekintést az iratokba biztosítja.

Az elnök indítványozhatja a kuratóriumi ülések nyilvánosságánakkizárását,ha az a
személyiségi jogok védelmének szempontjából szükséges. Javaslatot tehet az éves stratégiára,
új fejlesztési programokra. Az elnök képviseli az alapítványt a különböző rendezvényeken,
ke z demény ezheti az a|apitv ány műkö dé s ének e l 1 e nő r zé sét.

Az alapítvány bankszámlája felett az elnök és egy kuratóriumi tag együttesen rendelkezik.
Jelen esetben Benkő Imola Orsolya (kuratóriumi elnök) és Szerdahelyi Mátyás (kuratóriumi
tag),

a
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3. / Felügyelő Bizottság

Az Ectv. 40. § (1) bekezdése szerint, amennyiben majd az alapitványunk éves bevétele az 50
millió Ft-ot meghaladja avezető szervtől elkülönült felügyelőszervet kell létrehoznia. Az
Ectv. 41. § alapján a felügyelő szerv hatáskörére és működésére vonatkoző szabályokat
részletesen le kell fektetni.

vIII.

AZ AL 
^PÍTVÁNY 

ID ŐTARTAMA

Az alapítv ányt az alapítő határ o zatl an i dőtartam r a ho zza |étr e,

Ix.

VAGYONI, SZERVE ZFTI GAZDÁLKODÁSI rÉnnnsE x

Az alapítő elrendeli, hogy az alapítványba teljesített befizetéseket a befizető rendelkezése
szerint külön kell kezelni, egyrészt, mint alaptőkét, másrészt, mint nevesített
céltámogatásokat. Az alapitvány működési költségeit a kuratórium az alapítványi célokra
rendelkezésre álló vagyonból fedezi. Az alapítvány folyamatos működése során az
alapítványi alapítóvagyonának l\oÁ-a és a pályázatokból, jogi személyektől és jogi
személyiséggel nem rendelkező támogatók által juttatott vagyon teljes egésze fordítható
működési költségre.

A kuratóriumazalapítványi célokat azalapítvány alaptőkéjének lehetőség szerinti
megőrzésével köteles megvalósítani. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az
a|apítvány a vagyonát akként haszná|ja fel, hogy 10.000.- Ft alaptőkét minden esetben
köteles az alapítvány vagyonáből megőrizni. Az alapítványi vagyonnal való
gazdáIkodásról a kuratórium évente jelentést készít, és ezt megküldi az alapítő részére,
továbbá jelentős részét képezi az éves beszámolónak is. Az alapítvány vz éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúságijelentést készít. Az éves kőzhasznűságijelentés

a) A számviteli beszámolót,
b) A költségvetési támogatás felhasználását,
c) A kö ltsé gveté s felhasz náIásához kap c so lato s kimutatást,
d) A cól szerinti juttatások kimutatását,
e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptől, a helyi

önkormányzattő|, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét,

0 A közhasznúszervezetvezető tisztégviselőinek nyújtottjuttatások értékét, illetve
összegét,

g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót. és annak letétbe
helyezését a birosag. hu oldalán a költségvetési év május 31-éig.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és arról saját kö}tpégére másolatot készíthet.
,a
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A közhasznű szervezetműkOdésének, szolgáltatásának igénybevételi módját és a

beszámolói közlés nyilvánosságára vonatkoző szabá|yokat azBctv,37 . §. (3) d) Pontja
tatlalmazza.

x.

AZ AL APÍTVÁNY MEGSZÚNESB

Az alapitvány megszűnésére és megszüntetésére a Ptk. 3: 48. §-a valamint a 3:402, 3:403

és a3:404 §-ok rendelkezései azirányadőak.

Ptk. 3:48. § Uogi személy jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

a)határozott időre jött létre és a meghatározotl időtartam eltelt;

b) megszűnése meghat ározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

d) az ar::a jogosult szerv megszünteti
feliéve mináegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak\ezárására iranyuló

megfelelő eljáiás lefolytatását követően a bíróság a jogi személY a nyilvántartásbÓl törli.

rá a;ogutoa néküi megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt

uugyonu a jogi személy iagait, íagság nélküli jogi személy esetén az a|aPitői jogok

gy;torlóit iitet1 *eg olyan űnyban, amilyen aránybanők vagy jogelődjük a jogi személy

j av én a vagyoni bozzáj aru|ást te lj e sítettek.
(3) A júutód nokú megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való

részesedésük mértékéig kotelesek hel},táUni a megszúnt jogi személy ki nem elégített

tartozásaiért.

Ptk.3:402. § [Az alapitvány átalakulása]
(I)L Az atapitrarry más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alaPÍtvánnYal

e gye sülhet é s c sak alapítványokr a v á|hat szét.-6 Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alaPitvánY

szétválásáről az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapitó okiratban meghatározott vagYon

j uttatását telj esítette.
(3) Az egyesíilés vagy a szétvá|ás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az

Ptk. 3:403. § [Az alapítvány megszűnése]
(I) Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapitvány a cé|játmegvalósította, és az alapítő Új célt nem határozoltmeg;

b) az aIipitvány céljának megvalósítása lehetetlenné vá|í, és a cél módosítására vagy más

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
Ő) - aiapítvány 

-három 
éven át a célja megvalósítása érdekében nem folYtat

tevékenységet.
(2) Az a|apitő nem szüntetheti meg az a|apítványt.

i:i Hu vaiamelyik megszűnési ok bektivetkezik, a kuratórium értesíti az alaPÍtőijogokat

gyakorló személ}t vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a

iiegszűnési ok bekrive{keztétközli a felügyelőbizottsággal és a könywizsgálÓval is.

1+; Ha az alapítőijogokat gyakorló .r..rrély vagy szerv a megszűne9i o\ alapján harminc

nupón belül éráemi lniert.a?it nem hoz, a kuratórium ezt kövbtően köteles a nYilvántartó
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bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából
vagy elmulasztásáből eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
kuratórium tagj ai egyetemlegesen felelnek.

(5) A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

Ptk. 3:404. § [A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona]
(I) Az alapitvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után

megmaradó vagyon az alapítő okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítőt, a
csatlakozót és az egyéb adományozőt, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem
haladhatja meg az alapítő, a csatlakoző és az egyéb adományoző áIta| az alapitványnak
juttatott vagyont.

(2) Az alapitő az általajuttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor
az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapitvány vagy egyesület számára
rendelkezhet, ha az alapitő okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik yagy a
rendelkezés teljesítése lehetetlen,

(3)42 A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghat ározott szeryezetnek juttatja a vagyont,
ha az alapítő okirat, yagy az alapítő nem rendelkezik a megszűnő alapitvány vagyonáról,
vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapitő által megjelölt alapítvány,
egyesület a vagyont nem fogadja el vagy aztnem szerezheti meg.
Az alapítő akként rendelkezik, hogy az alapítvány megszüntetése esetén az alapítvény

meglévő vagyonát a jelen alapítvány céljával összhangban á|Iő alapítványba kell helyezni.
Amennyiben az alapítvány közhasznú jogállása szűnik ffieg, úgy köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetve közszo|gáItatás ellátására irányuló szerződésből eredő
kötelezettségeit időarányosan telj esíteni.

xI.

VEGYES RENDELKEzBsnr

Az E ctv,34. § (2) bekezdése szerint az alapítványnak az a|ábbi kOzhasznúsági feltételeknek
kell megfelelnie a beszámoló adatok és a nyilvántartás alapján:

Megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznie. (Ectv. 32. § (4)

Az előzőkétlezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egynek
teljesülnie kell:

azátlagos éves bevétele meghaladjaaz egymillió forintot, vagy
a két év egybeszámított adőzott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
a személyi j ellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Megfelelő társadalmi támogatottság kell kimutatható legyen (Ectv. 32. § (5)

Az előzőkét tizleti év vonatko zásában,a következő feltételek közül legalább egynek
teljesülnie kell:

1.

2.
a
J.
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1. a személyi jövedelemadó meghatátrozoti részének az adőző rendelkezése szerint a
szervezetnek felajanlott összegből kiutalt összeg eléti az 54. § szerinti bevétel nélkül
számított ö ssze s bevétel kettő százal ékát, vagy

2. aközhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átIagában,vagy

3. közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tizköz&dekű
önkéntes tevékenységetvégző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Ezen feltételeket abírőság a törvény 28-30. §-ában meghatározott szabályok szerint
elkészített beszámoló adatai alapján minden letétbehelyezéskor ellenőrzi. Ha a feltételek nem
teljesülnek, aközhasznú jogállást megszünteti és az erre vonatkozó adatot törli.

Az alapitő tudomásul veszi, hogy az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.
Az alapítvány a tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése
napján kezdheti meg. A nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt nem vonhatja
vissza. Az a|apítványt annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság veszi nyilvántartásba.
Az alapítő tudomásul veszi továbbá, hogy amár nyilvántartásba vett alapítvány alapitő
okiratának módosításait - különösen a személyi jellegű változásokat - a bíróságnak be kell
jelenteni.
A jelen alapítő okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint azBctv. vonatkozó
rendelkezé sei az irányadóak.
Alulírott alapító a jelen alapítő okirat szövegét elfogadom, és aláírásommal megerősítem.

A 201 1. évi CLXXXI. tv.38 .§ l2l) bek-ben írt záradék értelmében igazolom, hogy a létesítő
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján
hatályos tartalmának.

Módosítva:

Szeged, 2016. december 27.

Horváth Norbert
alapító
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