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Egyszerű többség!
Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Város Tanácsa, az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, valamint Tolna Megye
Tanácsa 1990. július 1. napján hozta létre az Illyés Gyula Irodalmi Alapítványt, melyet a
Tolna Megyei Bíróság a Pk. 20.465/190/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett.
Az alapítvány fő célja megyénk szülöttének, Illyés Gyulának, a magyar irodalom kiemelkedő
alakjának, klasszikusának, az európai formátumú költő, író, műfordító szellemi örökségének
méltó ápolása, közreműködés életművének tárgyilagos értékelésében és interpretálásában.
Ezáltal is a magyar irodalom és az irodalmi élet fejlődéséhez, kibontakozásához és színesebbé
válásához való hozzájárulás.
E cél érdekében:








irodalmi pályázatok meghirdetése, azok díjazása,
irodalmi témájú kiadványok megjelenésének elősegítése,
fiatal tehetséges tanulók, pedagógusok, irodalomtörténészek, kutatók támogatása,
munkájuk elismerése,
emlékhelyek fenntartásának, működésének segítése,
az illyési szellemi hagyaték ápolásával összefüggő eseményekhez és különböző
kezdeményezésekhez való csatlakozás,
a Tolna megyei humán felsőoktatás színvonalát és választékát növelő események,
kezdeményezések támogatása,
az Illyés Gyula Kar hallgatóinak irodalmi, tudományos, kulturális, szociális és közéleti
célú támogatása.

Az alapítvány alapító okirata a jogutódlások és a jogszabályi változások miatt módosításra
került.
A Szekszárdi Törvényszék Pk. 60.465/1990/8. számú végzésével felhívta Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatát a változásbejegyzési kérelem hiányainak pótlására, mely
eszközlésre került. A módosítások cégnyilvántartásbeli átvezetéséhez szükséges a Közgyűlés
határozata.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a
határozati javaslat jóváhagyását.
Szekszárd, 2015. március 20.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az Illyés
Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés mellékletei
szerinti tartalommal.

II.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyző
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1. sz. melléklet
Iktatószám: IV. …../2015.

ILLYÉS GYULA IRODALMI ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A 3. pont kiegészült az alapítók gyűlésének összehívásával, a határozatképességgel, a döntéshozatallal
és a nyilvánosság szabályaival az alábbiak szerint:

3.

Az alapítók gyűlésének hatásköre
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az alapító okirat módosítása;
az alapítvány átalakulása, megszűnése;
a kuratóriumi tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló elfogadása;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az alapítvány valamely
kuratóriumi tagjával vagy annak hozzátartozójával köt.

3.1.

Az alapítók gyűlése szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik, melyet a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar dékánja hívja össze. Össze kell
hívni az alapítók gyűlését, ha azt valamely alapító írásban az ok és a cél megjelölésével kéri.
Ilyen kérelem esetén a PTE-IGYK dékánja köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc
napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz
eleget, az alapítók gyűlését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

3.2.

Az alapítók gyűlésére az alapítókat az ülés helyének, idejének és napirendjének közlésével kell
meghívni. A meghívók elküldése és az ülés között legalább 15 napnak kell lennie. A
határozatképtelenség miatt elmaradt ülést ismételten össze kell hívni azonos módon.

3.3.

Az alapítók gyűlésére szóló meghívó kiküldésével egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Kar honlapján (www.igyk.pte.hu) is meg kell jelentetni az ülések helyét és idejét,
valamint napirendi pontjait.

3.4.

Az alapítók gyűlése akkor határozatképes, ha azon az alapítók több mint fele jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Döntéseit az érintettekkel
írásban közli. Az alapítók gyűlésének határozatairól nyilvántartás készül, mely tartalmazza a
döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. A nyilvántartás vezetéséért a PTE-IGYK dékánja felel.

3.5.

Az alapítók gyűlésének képviseletét a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar mindenkori
dékánja látja el.

Szekszárd, 2015. március 26.
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Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar
Dr. Horváth Béla
dékán
alapító

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Bátori Zsolt
mb. főigazgató
alapító

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ……………………………………………………………
Aláírás: ………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………..
Név: ……………………………………………………………
Aláírás: ………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………...
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2. sz. melléklet
Iktatószám: IV. …../2015.

ILLYÉS GYULA IRODALMI ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
(a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Amely készült az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány
alapítóinak a 2014. május 29. napján hozott 107/2014. (V. 29.) számú, a 245/2014. (XII. 18.) számú
határozata, a …/2015. (…) számú határozata az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013.
évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
1990. július 1. napján az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Tolna Megye Tanácsa és Szekszárd Város
Tanácsa a fenti névvel alapítványt hoztak létre, melyet a Tolna Megyei Bíróság a Pk. 20.465/190/2. sz.
végzésével nyilvántartásba vett. Az Alapítók az alapító okiratot 1997. január hó 27. napján
módosították.

1.

Az alapítvány elnevezése, székhelye és az alapítók

Az alapítvány neve:

Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány

Az alapítvány székhelye:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Az alapítók:
a) Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Szekszárd (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.),
melyet a Kar dékánja képvisel,
b) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 4.), melyet a
főigazgató képvisel,
c) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), melyet
a polgármester képvisel.
Az alapítók az alapítványt határozatlan időre hozzák létre.

2.

Az alapítvány célja és tevékenységi köre

Az alapítvány az alapítók által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
2.1. Az alapítvány fő célja megyénk szülöttének, Illyés Gyulának, a magyar irodalom
kiemelkedő alakjának, klasszikusának, az európai formátumú költő, író, műfordító
szellemi örökségének méltó ápolása, közreműködés életművének tárgyilagos
értékelésében és interpretálásában. Ezáltal is a magyar irodalom és az irodalmi élet
fejlődéséhez, kibontakozásához és színesebbé válásához való hozzájárulás.
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2.2. E cél érdekében
2.2.1. irodalmi pályázatok meghirdetése, azok díjazása;
2.2.2. irodalmi témájú kiadványok megjelenésének elősegítése;
2.2.3. fiatal tehetséges tanulók, pedagógusok, irodalomtörténészek, kutatók
támogatása, munkájuk elismerése;
2.2.4. emlékhelyek fenntartásának, működésének segítése;
2.2.5. az illyési szellemi hagyaték ápolásával összefüggő eseményekhez és
különböző kezdeményezésekhez való csatlakozás;
2.2.6. a Tolna megyei humán felsőoktatás színvonalát és választékát növelő
események, kezdeményezések támogatása;
2.2.7. az Illyés Gyula Kar hallgatóinak irodalmi, tudományos, kulturális,
szociális és közéleti célú támogatása;
2.3. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
2.4. Nyilatkozat
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem kap, Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és
nem támogat.

3.

Az alapítók gyűlésének hatásköre
g)
h)
i)
j)
k)
l)

az alapító okirat módosítása;
az alapítvány átalakulása, megszűnése;
a kuratóriumi tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló elfogadása;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az alapítvány valamely
kuratóriumi tagjával vagy annak hozzátartozójával köt.

3.1.

Az alapítók gyűlése szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik, melyet a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar dékánja hívja össze. Össze kell
hívni az alapítók gyűlését, ha azt valamely alapító írásban az ok és a cél megjelölésével kéri.
Ilyen kérelem esetén a PTE-IGYK dékánja köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc
napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem
tesz eleget, az alapítók gyűlését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

3.2.

Az alapítók gyűlésére az alapítókat az ülés helyének, idejének és napirendjének közlésével kell
meghívni. A meghívók elküldése és az ülés között legalább 15 napnak kell lennie. A
határozatképtelenség miatt elmaradt ülést ismételten össze kell hívni azonos módon.

3.3.

Az alapítók gyűlésére szóló meghívó kiküldésével egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Kar honlapján (www.igyk.pte.hu) is meg kell jelentetni az ülések helyét és idejét,
valamint napirendi pontjait.

3.4.

Az alapítók gyűlése akkor határozatképes, ha azon az alapítók több mint fele jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Döntéseit az érintettekkel
írásban közli. Az alapítók gyűlésének határozatairól nyilvántartás készül, mely tartalmazza a
döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. A nyilvántartás vezetéséért a PTE-IGYK dékánja felel.

3.5.

Az alapítók gyűlésének képviseletét a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar mindenkori
dékánja látja el.
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4.

A kuratórium összetétele
Az alapítók kuratóriumi tagokból álló kuratóriumot hoznak létre, amely az alapítvány
ügyvezető szerveként jár el.
A kuratórium három tagból áll, akiket az alapítók bíznak meg. A három alapító egy-egy tagot
önállóan delegál.
A kuratórium tagjai:
1. Dr. Horváth Béla
Lakcím: 7100 Szekszárd, Vincellér u. 36.
Anyja születési neve: Németh Sára
Megbízatás időtartama: 2017. május 31-ig.
2. Németh Judit
Lakcím: 7100 Szekszárd, Alisca u. 17. I/12.
Anyja születési neve: Gecsényi Zsuzsanna
Megbízatás időtartama: 2014. május 31. – 2017. május 31.
3. Dr. Várady Zoltán
Lakcím: 7100 Szekszárd, Szüret u. 16.
Anyja születési neve: Pereszteghy Emília
Megbízatás időtartama: 2014. május 31. – 2017. május 31.
A kuratórium elnöke a PTE Illyés Gyula Kar által delegált kuratóriumi tag, Dr. Horváth
Béla.
A kuratóriumi tagság három évre szól.
A kuratórium tagok megbízatása megszűnik:
- a kuratóriumi tagság megszűnésével,
- a tisztségről történő lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- és a kuratóriumi tisztségből való visszahívással, melynek akkor van helye, ha a
tag az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteti.
Kuratóriumi tagokkal szembeni követelmények és kizáró okok:
- Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- Nem lehet kuratóriumi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy kuratóriumi tagja
nem lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a kurátori tevékenységtől.
- Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
- Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
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A kuratóriumi tagok felelőssége:
A tagok az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel
szemben.
A kuratóriumi tagok díjazása:
A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak.

5.

A Kuratórium feladata
A kuratórium feladata az alapítvány vagyonának kezelése és az alapítvány céljaira történő
felhasználása. Ennek keretében feladatai különösen
a) rendelkezés a vagyonnal annak megőrzése és gyarapítása érdekében;
b) döntés a feltételhez kötött támogatások elfogadásáról;
c) az alapítvány céljainak megvalósításához szükséges pályázatok és egyéb programok
feltételeinek meghatározása;
d) döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról a pályázatok elbírálása során, illetve más
módon;
e) az elnök és az ügyintézési feladatot ellátók tevékenységének ellenőrzése
f) az éves beszámoló elkészítése és az alapítók gyűlése elé terjesztése.
A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. A kuratórium akkor határozatképes, ha
az ülésen a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. A
döntéshozatal általában egyszerű szótöbbséggel történik. A Kuratórium legalább 2 tagjának
egyhangú támogatására van szükség az Alapítvány esetleges szabályzatainak, az éves
beszámolónak az elfogadásához, valamint a kuratórium tagjának a határozathozatalból való
kizárásáról történő döntéshez. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az aki, vagy akinek a 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 Kuratórium cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapító okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
A Kuratórium tagja köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett
kuratóriumi tag kezdeményezésére, vagy bármely kuratóriumi tag javaslatára a Kuratórium
dönt. A döntésből kizárt kuratóriumi tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek
kell tekinteni.
A kuratórium ülésén született döntésekről nyolc napon belül írásos jegyzőkönyvet kell
készíteni, amely tartalmazza az elhangzott véleményeket, szavazati arányokat, a kuratórium
határozatait. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő, a Kuratórium által felkért két tag
aláírásával hitelesíti. Az Alapító képviselője a jegyzőkönyvbe betekinthet.
A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli.
A Kuratórium köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, (ha ez
lehetséges) személye megállapítható. A nyilvántartás vezetéséért az elnök felel.
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Az alapítvány vagyonát az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Szekszárdi Igazgatóságánál
nyitott számlán elkülönítve kell kezelni.
Az alapítványt kizárólag a Kuratórium elnöke képviseli. A kuratórium tagjai képviseleti joga
kizárt.
Az elnök gondoskodik – a kuratórium által meghatározott módon – az ügyintézés
megszervezéséről továbbá a pénzkifizetésről.

6.

Az alapítvány vagyona
6.1. Az 1990. július 1. napján alapított alapítvány induló vagyona 371.000, azaz
háromszázhetvenegyezer forint. Az alapító tagok 100.000-100.000 forintot
bocsátottak az alapítvány rendelkezésére, s ezen túlmenően alapítványi tagságot nem
eredményező támogatást nyújtott Illyés Gyuláné 20.000 forint, dr. Deli István 26.000
forint, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 10.000 forint, Dombóvár Város Tanácsa
10.000 forint és Simontornya Tanácsa 5.000 forint összegben.
6.2. Az alapítvány vagyonát gyarapítani lehet a vagyon kamataival, az esetleges
vállalkozási tevékenység bevételeivel, az alapítványhoz csatlakozók befizetéseivel,
valamint más forrásokból származó bevételekkel.

7.

A vagyon felhasználása
Az alapítvány ügyvezető szerve legalább kétévente pályázatot ír ki a 2. pontban meghatározott
célok megvalósítására. A kuratórium – amennyiben az a célok megvalósításához szükséges –
más időpontban is teljesíthet kifizetéseket a vagyon terhére. A feltételhez kötött támogatást a
meghatározott célra és időpontban kell felhasználni.

8.

Az alapítvány létrejötte
Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

9.

Az alapítványhoz való csatlakozás
Az alapítványhoz céljaival egyetértő természetes és jogi személyek, valamint egyéb
szervezetek eseti vagy rendszeres anyagi támogatással csatlakozhatnak. Az alapítványnak
nyújtott és feltételhez nem kötött támogatást a 2. pontban meghatározott célokra az alapítvány
ügyvezető szerve, a kuratórium szabadon felhasználhatja. A feltételhez kötött támogatás
elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt. Az elfogadott vagyoni hozzájárulásról az
alapítvány kuratóriuma igazolást ad ki.
Az alapítványhoz csatlakozókat vagyoni juttatásuk teljesítését követően megilletik az alapítói
jogok.

10.

Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány megszűnik, ha
- az alapítvány a célját megvalósította, és az alapítók új célt nem határoztak meg;
- az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
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az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak.
-

Az Alapítók az alapító okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Szekszárd, 2015. …………..

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar
Főigazgatóság
Dr. Horváth Béla
dékán
alapító

Szociális és Gyermekvédelmi
Bátori Zsolt
mb. főigazgató
alapító

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ……………………………………………………………
Aláírás: ………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………..
Név: ……………………………………………………………
Aláírás: ………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………...
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