ALAPÍTÓ OKIRAT
(2014. május 26., 2014. december 16. , 2015. március 12. és 2016. május 4., továbbá 2020.
február 3. napján elhatározott módosításokkal egységes szerkezetben, a módosítások kiemelt
formátumban történő megjelenítésével)

Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) - számítva természetes és jogi
személyek csatlakozására - Székesfehérvár zenei életének támogatása érdekében, illetve a
Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművészek, kamarazenei csoportok,
együttesek támogatásának, működésének és fejlesztésének érdekében alapítványt hozok létre
az alábbi feltételekkel:
1.

Az alapítvány neve:
Albakkord Zenei Alapítvány
Az alapítvány székhelye:
8000 Székesfehérvár, Árpád utca 2. II./2.
Az alapítvány időtartama: az alapító az alapítványt határozatlan időre hozta létre.

2.

Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja Székesfehérvár zenei életének támogatása, valamint a
Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművészek, kamarazenei
csoportok, együttesek (zenekarok, kórusok) szakmai és anyagi támogatása.
Ezen belül:
Az alapítvány ezen céljait a következőkkel valósítja meg:
-

hangversenyek szervezése, támogatása

-

zenei versenyek, fesztiválok, mesterkurzusok megrendezése, támogatása

-

Székesfehérvárhoz kapcsolódó zenei kiadványok készítése, támogatása

-

a Székesfehérváron működő zenei intézmények szakmai és anyagi támogatása

-

Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművészek,
kamarazenei csoportok, együttesek fellépéseinek, fesztiválokon, versenyeken,
továbbképzéseken, mesterkurzusokon való részvételének megszervezése,
logisztikai és anyagi támogatása

-

Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművészek,
kamarazenei csoportok, együttesek zenei kiadványainak elkészítése,
támogatása

-

Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművészek,
kamarazenei csoportok, együttesek működéséhez szükséges feltételek
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(hangszer, hangszerkarbantartás, hangszerkölcsönzés, kotta, kottakölcsönzés,
zenei kiadványok, szakirodalom, elektronikai berendezések, koncertöltözék,
próbaterem, illetve annak berendezése, fenntartása) megteremtése,
megszervezése, támogatása,
-

Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművészek,
kamarazenei csoportok, együttesek menedzselése, menedzsmentjének
támogatása

-

Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművészek
tanulmányainak, tanulmányútjainak, koncerttevékenységeinek támogatása
ösztöndíjjal.

Az alapítvány tevékenységének korlátai (Ptk. 3:391. §. (2) bekezdés és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény):
2.1. Az alapítvány tevékenységének korlátai (Ptk. 3:391. §. (2) bekezdés és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény):
Az Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására, erre tekintettel az
Alapítvány kizárólag csak a közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult,
azzal, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet
alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az
alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e
rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.
Az alapítvány váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2.2. A támogatottak köre:
Mindazok a zeneművészek, kamarazenei csoportok, együttesek, illetve ezek tagjai, akik
tevékenységükkel Székesfehérvár zenei életét színesebbé teszik, támogatják, továbbá
minden Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott zeneművész, kamarazenei
csoport, együttes és ezek tagjai, valamint Székesfehérvár zenei intézményei.
Az alapító és a csatlakozó az alapítvány kedvezményezettje nem lehet.

3.

A működési kör jellege: közhasznú, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
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valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 34. §-ának (1) bekezdése a pontja alapján az általa folytatott közhasznú
tevékenység(ek)et az alábbiakban jelöli meg:
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. §. (1) bekezdése (5.
§ (1) A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési
jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati
szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó
szervezetek, valamint az állampolgárok számára.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 7. A
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, az előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
A közhasznúság elvével összhangban az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból ezen
alapító okirat 2.1. pontjában felsoroltak közül bárki részesülhet.

4.

Az alapítvány vagyona:

4.1. Az alapítvány vagyona az alapító által ezen okirat aláírásával egyidejűleg az alapítvány
javára felajánlott és befizetett 100.000, - Ft, azaz egyszázezer forint.
Alapítványtevő neve/lakcíme

Hozzájárulás mértéke

Borka Gyula

100.000,- Ft

8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.
4.2. Az alapítvány nyitott, alapítvány hoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve
egyéb vagyonértékű felajánlással bármely természetes és jogi személy csatlakozhat,
akinek adományát az alapítvány kuratóriuma elfogadja.
A kuratórium a csatlakozást abban az esetben engedi meg, illetve fogadja el az
adományt, amennyiben a csatlakozó nyilatkozik, hogy az alapítvány céljaival egyet ért,
és az adomány felhasználására vonatkozóan jelen alapító okirat rendelkezéseit
elfogadja.
A csatlakozó a csatlakozással alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá, azonban
igényt tarthat arra, hogy a kuratórium csatlakozóként nyilvántartásba vegye az
alapítvány székhelyén kifüggesztett csatlakozói nyilvántartásban a csatlakozó
személyek és szervezetek között, neve, lakcím (székhelye) és a csatlakozással
biztosított juttatás feltüntetésével.
4.3. Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme: (Ptk. 3.391.§. (1) b) pont)
A 4.1. pontban megjelölt vagyon az alapítvány induló vagyonaként funkcionál, amely
az alapítvány működésének megkezdéséhez elegendő. Ebből az alapítvány alapvagyona
10.000,-Ft, amely nem használható fel. Az e feletti rész, illetve a további gyűjtések során
jelentkező hozzájárulásokkal az alapítványban meghatározott célok megvalósíthatók. A
támogatott együttesek, szólisták vagy hangversenyek, rendezvények köréről a
kuratórium készít előzetes tervet és ezeket, mint alapítványi hangversenyeket hirdeti
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meg. Ezenkívül támogatásban részesíti — elbírálás alapján — a hozzá forduló
székesfehérvári zeneművészeket, együtteseket.
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el, és
nem követelheti vissza.
4.4. Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, úgy az
alapító felügyelő szervet hoz létre, mely ellenőrzi az alapítvány működését.
5.

Az alapítvány szervei: Kuratórium
Titkár

5.1. Az alapítvány vagyonának kezelője, az alapítvány ügyvezető szerve az alapító által
kinevezett kuratórium, amely 5 főből áll.
A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői (Ptk. 3:397. §. (1)).
5.2. A kuratórium tagjait és annak elnökét, alelnökét valamint titkárát az alapító alábbiak
szerint jelöli ki. Az alapító a Ptk. 3:399. §. (1) bekezdése alapján a kuratórium elnökének
és alelnökének kijelölési jogát fenntartja.
A kuratórium titkárát a kuratórium jelöli ki, és felette a munkáltatói jogokat a kuratórium
gyakorolja.
A Titkár az alapítványi adminisztratív munka felelőse.
Feladatai különösen:
-

A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése.
Kimenő ügyiratok iktatása.
Rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
Megbeszélések megszervezése, jegyzőkönyvezése, feljegyzés készítése,
Iratok sokszorosítása, közzététele.
Irattár kialakítása, kezelése, iratselejtezések végrehajtása.
Irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése.
A kuratórium elnökének utasításai szerint a kuratóriumi ülések előkészítése, a
kuratóriumi döntések végrehajtásában történő közreműködés.

A kuratórium elnöke:
Percze Ilona (8000 Székesfehérvár, Árpád utca 2. II./2.)
A kuratórium alelnöke:
Fóris István (8071 Magyaralmás, Fenyves u. 5.)
A kuratórium titkára:
Major István József (8646 Balatonfenyves-Imremajor Hrsz. 000059/5A1) A titkár az
alapítvány kuratóriumának nem tagja.
A kuratórium tagjai:
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Tóka Szabolcs (8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 10.)
Korb Tamás (8000 Székesfehérvár, Rigó u. 49. 1.em. 24.a)
Major István (8000 Székesfehérvár, III Béla király tér 4. II./3.)
Fóris István (8071 Magyaralmás, Fenyves u. 5.)
5.3. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
5.4. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói hívhatja vissza.
A kuratórium tagjainak megbízása megszűnik további:
a)
b)
c)
d)
e)

visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
a vezető tisztségviselővel
szembeni
kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok bekövetkeztével.

5.5. Nem lehet a kuratórium tagja
- a Ptk. 3:22. §-ában foglalt, a vezető tisztségviselővel szemben támasztott
követelményeknek és kizáró okoknak nem felel meg, azaz
o akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesül,
o akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban
meghatározott időtartamig, illetve akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,
o aki nem nagykorú, vagy nagykorú, de cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben korlátozták,
-

az egyesülési jogról, a jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. torvény 39. § (1) bekezdésében foglalt
kizáró okoknak nem felel meg, azaz a közhasznú szervezet megszűnését követő
három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy,
aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző 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 állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletbezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletbezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
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törvény szerint felfüggesztette vagy törölte;
-

A kuratórium tagja nem lehet párt, vagy más politikai szervezet vezető
tisztségviselője és képviselő jelöltje,
az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

5.6. A kuratórium tagjai az alapítvány céljai megvalósításának érdekében folytatott
tevékenységüket külön díjazás nélkül végzik. Az alapítvány céljai megvalósításában való
közreműködésük során felmerülő igazolt költségeiket a kuratórium döntése alapján az
alapítvány köteles megtéríteni.
6.

Az alapítvány képviselete:
Az alapítványt a kuratórium elnöke, illetve akadályoztatása esetén a kuratórium alelnöke
képviseli.

7.

A kuratórium hatásköre és működése:

7.1. A kuratórium hatáskörébe tartozik az alapítvánnyal kapcsolatos mindennemű feladat
ellátása. Az alapítvány vagyonának - a célnak megfelelő - felhasználásáról a kuratórium
dönt.
7.2. A kuratóriumi döntések által személyesen érintetteket a titkár írásban tájékoztatja.
8.

A kuratórium működése:

8.1. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze a napirendi pontok közlése mellett
legalább öt nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően.
A meghívónak tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és
helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a kuratórium tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívó mellékletét képezik a rendelkezésre álló írásos előterjesztések, vagy a
határozati javaslatok. A meghívó egy példányát kiküldésével egyidejűleg az Alapítvány
székhelyén ki kell függeszteni.
8.2. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. A kuratóriumi
ülések nyilvánosak. Az ülésekről minden alkalommal feljegyzés kész ül, mely rögzíti az
ülés helyét, idejét, a megjelent kuratóriumi tagok nevét, a hozott határozatokat, a
szavazási arányokat és az esetleges ellenvéleményeket.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet
előterjesztő tag is összehívhatja.
8.3. A kuratórium az alapítvány céljával összhangban hozza meg döntését.
8.4.A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van, ebben az esetben
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azonban a döntéshez egyhangú határozat szükséges. A kuratórium határozatait az összes
kuratóriumi tag többségének „igen” szavazatával, nyílt szavazással hozza.
8.5. Az alapítvány tevékenységéről a kuratórium elnöke évente egy alkalommal beszámol,
továbbá elkészíti és előterjeszti a közhasznúsági mellékletet is, valamint a következő évi
tervet. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a kuratórium nyílt
szavazással dönt.
8.6. Határozathozatal:
A kuratórium határozatait az összes kuratóriumi tag többségének „igen” szavazatával,
nyílt szavazással hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, a ki a jogi személynek nem tagja
vagy
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
a)

Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója 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.
8.7. A kuratórium határozatait az érintettekkel a határozat meghozatalát követően 15
munkanapon belül közölni kell.
8.8. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre az alapítvány elnöke, akadályoztatása
esetén a kuratórium alelnöke jogosult.
9.

Az alapítvány működésének nyilvánossága:

9.1.

Az alapítvány működése - a közhasznúság elvének megfelelően - nyilvános.

9.2. Az iratokat a kuratórium elnöke őrzi.
A működéssel összefüggésben keletkezett iratokba, így különösen az alapító okiratba, az
alapítvány által kötött szerződésekbe és az alapítvány könyveibe bárki betekinthet. Az
ilyen irányú kérést követő 8 napon belül az elnök köteles a betekintést lehetővé tenni. A
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kuratórium elnöke az iratbetekintést az alapítvány székhelyén biztosítja, előzetesen
egyeztetett időpontban.

9.3. Az alapítvány a működéséről, szolgáltatásai igénybe vételének módjáról tájékoztatja az
érintetteket.
9.4. Az alapítvány minden döntése, beszámolója, közhasznúsági melléklete — az adott
döntést követő 15 napon belül — megjelentetésre kerül az alapítvány internetes
honlapján. Az alapítvány internetes honlapja a http.//hermannzenesuli.hu/ honlapon, az
Alapítványok menüben érhető el.
10.

Az Alapítvány megszűnése:
Az Alapítvány a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján szüntethető meg. Az alapítvány
jogutód nélküli megszűnése esetén, a hitelezői igények kielégítése után fennmaradó
vagyonról az alapító rendelkezhet, azzal, hogy a vagyon kiadása az alapítvány céljával
azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára történhet.

11.

Az alapító tudomással bír arról, hogy az alapítvány jogi személy, amely a Székesfehérvári
Törvényszék által történő nyilvántartással jön létre.
Alapító a Ptk. 3:394. §-ában foglaltakra figyelemmel úgy rendelkezik, hogy ha az alapító
meghalt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat
a kiesett alapító helyett Gubek Tibor (an.: Kutifa Anna) 2051 Biatorbágy Füzes utca 66.
szám alatti lakos, mint alapító gyakorolja.

12.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi
CLXXV. torvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapító 2014. május 26. napján és 2014. december 16., valamint 2015.
március 12., 2016. május 04. és 2020. február 03. napján elhatározott módosítása alapján
hatályos tartalomnak.

Székesfehérvár, 2020. február 03. napján.

Az alapítói jog gyakorlója:
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