JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti
Közalapítványt," A VIDÉKI FIATALOK ZENEI MŰVELTSÉGÉÉRT"
( Jász-NagykunSzolnok Megye Komolyzenei Közalapítványa ) és a “Filmszínházakért” Közalapítványt
egyesíti.
A közalapítvány neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítvány
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
A közalapítvány jellege:
A közalapítvány nyitott. A közalapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi magán
és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki, vagy amely a
közalapítvány céljaival egyetért és e célok megvalósítása érdekében a közalapítvány
vagyonához hozzájárul, vagy szolgáltatásaival azok megvalósítását elősegíti. A közalapítvány
céljaira csatlakozás nélkül befizetett hozzájárulás, vagy teljesített szolgáltatás is az adójogszabályok szerinti kedvezményeket élvezi.
A befizetett hozzájárulás, valamint a teljesített szolgáltatás a közalapítvány vagyonát növeli és
a hozzájárulás nem vonható vissza. A devizában érkező befizetéseket a közalapítvány deviza
számlán elkülönítve kezeli.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A közalapítvány tevékenysége pártsemleges,
pártoktól nem kap támogatást, nem állít és nem támogat sem országgyűlési, sem megyei,
fővárosi képviselőjelöltet.
A közalapítvány célja:
A kulturális tevékenység támogatása, a megyéhez kötődő művészeti értékek létrehozásának
elősegítése. A helyi önkormányzatokról szóló, 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990.
évi LXV. törvény 8.§-ban foglalt önkormányzati feladat.
A megyében működő művészeti csoportok, alkotó közösségek, egyéni alkotók, vagy a
felsoroltak munkáját segítő művészeti intézmény szakmai bírálattal elfogadott alkotás
létrehozásához, népszerűsítéséhez, illetve művészeti műhelymunkájának megvalósulásához,
művészeti programjaikhoz támogatás biztosítása.
A komolyzenei műveltség megalapozása, szélesítése, a művészeti nevelés továbbfejlesztése
érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő fiatalok hangversenyélményének
biztosítása, hangverseny-lehetőségeik megszervezésének erkölcsi - anyagi támogatása.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyében az önkormányzati kezelésben lévő filmszínházak
létesítésének, üzemeltetésének, továbbá helyi filmterjesztési kezdeményezések támogatása.
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A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
A közalapítvány céljára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a három
közalapítvány teljes pénzmaradványát 1.200.000.- Ft készpénzösszeget rendel.
A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A közalapítvány céljai megvalósításához az alaptőke kamatait, valamint a csatlakozások
összegét használhatja fel elsősorban, de felhasználható a közalapítvány vagyona legfeljebb az
alaptőke 80 %-áig.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik és amennyiben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A közcélú adománygyűjtés szabályai:
A közalapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével.
A közalapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak a Kuratórium elnökének
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
A közalapítvány részére jutatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron kell nyilvántartásba venni.
A közalapítvány vagyonának kezelője, a képviselet és a működés szabályai:
A közalapítvány kezelője a kuratórium, létszáma 5 fő.
A kuratórium elnöke:
Tallósi-Nagy-Abonyi Ernesztina, 5000 Szolnok, Csokonai u. 23. III./8.
tagjai:
Bukor Irén, a kuratórium titkára 5000 Szolnok, Kazinczy u. 28. II/6.
Vajna Katalin, 5000 Szolnok, Vécsey u. 6.
Dr. Horváth László, 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. IX./76.
Dr. Bartha Julianna, 5300 Karcag, Liliom u. 9.
A közalapítvány bankszámlája felett rendelkezni jogosult:
Tallósi-Nagy-Abonyi Ernesztina, 5000 Szolnok, Csokonai u. 23. III./8.
Bukor Irén 5000 Szolnok, Kazinczy u. 28. II/6.
Vajna Katalin, 5000 Szolnok, Vécsey u. 6.
E jogot két rendelkezésre jogosult személy együttesen gyakorolhatja.
A közalapítványt az elnök képviseli.
A kuratórium és a felügyelő bizottság megbízatása 2011. szeptember 30-ig tart.
A kuratórium felelős a közalapítvány céljaira rendelt vagyon hatékony működtetéséért, így
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feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a közalapítvány vagyonát a
jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gazdagítsa.
A kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, de munkájuk során felmerült
költségeiket a közalapítvány megtéríti.
A kuratórium évente szükség szerint, de legalább két ülést tart. A kuratórium ülését az elnök
hívja össze írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendjét. A kuratórium ülése
nyilvános.
A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a kuratórium üléseire meg kell hívni, akik az ülésen
tanácskozási joggal vehetnek részt.
A döntéshozatalhoz a tagok több mint felének jelenléte szükséges. A kuratórium döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza.
A kuratórium ülését a felügyelő bizottság indítványára is össze kell hívni, annak megtételétől
számított 30 napon belül. Amennyiben e határidő eredménytelenül telik el, a kuratórium
ülését a felügyelő bizottság elnöke is összehívhatja.
A kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a
kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
személye és számaránya megállapítható.
A kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntést követő 15 munkanapon belül a kuratórium
elnöke írásban értesíti, és gondoskodik ugyanezen határidőn belül a döntés nyilvánosságra
hozataláról. A döntéseket az alapító honlapján, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Közigazgatási Szakkönyvtárában közzé kell
tenni.
A közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a kuratórium elnökével
történt előzetes időegyeztetés alapján, a közalapítvány székhelyén az érintettek és a
közalapítvány munkája iránt érdeklődők betekinthetnek. Az általános betekintési jog alól
kivételt képeznek azon iratok, amelyek a személyiségi jogok védelme okán nem nyilvánosak,
továbbá kivételt képez a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt személyes adatok köre.
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet.
A közalapítvány szolgáltatásait pályázat, illetve kérelem útján vehetik igénybe. A
közalapítvány pályázati felhívásait a helyi sajtó útján, valamint az alapítványi székhelyen
történő kifüggesztéssel és az érintettek értesítésével hozza nyilvánosságra.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
A közalapítvány működésével kapcsolatos teendőket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés megbízásából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár és Művelődési Intézet látja el.
A kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves
beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása a kuratórium kizárólagos hatásköre,
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melyről határozati formában dönt. Jóváhagyás előtt mindkét dokumentumot a felügyelő
bizottsággal véleményeztetni kell.
A kuratórium elnöke a közalapítvány működéséről, a közalapítványi vagyon felhasználásáról
évente beszámol az alapító Megyei Közgyűlésnek. A beszámoló elfogadásáról a Megyei
Közgyűlés határozattal dönt.
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapító hivatalos honlapján közzé kell
tenni. (A megyei önkormányzat közlönye, alapítványi székhelyen történő kifüggesztés)
A felügyelő bizottság:
A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elnökből és két tagból álló
felügyelő bizottság látja el. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító bízza meg a
kuratórium megbízatásával azonos időtartamra.
A felügyelő bizottság elnöke:
Dr. Wirth István 5123 Jászárokszállás, Lehel u. 3.
tagjai:
Bálint Erika, 5000 Szolnok, Kassai u. 80.I/3.
Buncsek Zoltánné, 5000 Szolnok, Pálma u. 5.
A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy
tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. A felügyelő
bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült költségeket a
közalapítvány megtéríti.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottság jogosult:
- ellenőrizni a közalapítvány működését és gazdálkodását;
- a kuratóriumtól jelentést kérni;
- a közalapítvány munkaszervezetének tagjaitól tájékoztatást és felvilágosítást kérni;
- a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinteni;
- a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni,
ha
- tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt,
amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
kuratórium döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
Az összeférhetetlenség szabályai:
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk.685.§. b.) pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozója) a határozat
alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül;
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
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Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a kuratórium elnöke, vagy tagja;
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik.
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- az első három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója.
Nem lehet a közalapítvány tisztségviselője két évig az a személy, aki más olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Egyéb kérdések:
A közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnés esetén az alapító köteles a megszűnt
közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához
hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
többszörösen módosított 1959. évi IV. Tv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az
alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A
nyilvántartásba vétel után az alapító a közalapítványt nem vonhatja vissza.
A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosításokkal egybeszerkesztett szövegét)
az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

Szolnok, 2009. december 11
Fejér Andor
a megyei közgyűlés elnöke

