
SZEGEDI PAPUCSERT
t,

ALAPITVANY

SZEGED

ALAPiro oKTRAT

K6sziilt: Szeged, 2017. november 01. napj6n



L

Dn Szdgi Zoltdn Imre, nyagalmazott jogtandcsos attdl a kilziletfi ciltdl vezirelve, hogt a szegedi
papucs thbb szaz ives hagtomdnydt tipoljtik, dtadjdk is fejlessaik, hazai is nemzetkiizi
vonatkozrisban nipszerilsitettik, alapindny litrehoztistit hatdroztam el az aldbbiak szerint:

l. AzALApiTvAryy, MINT Jocr szEMELy

Az alapitvdnv neve:

Az alapitvdnv sz6khelYe:

Az alapitvfny tinusa:

:

Szegedi Papucs6rt Alapitviny

6722 Szeged, B6ke u. 12.

maginalapftvdny

I 00.000, -Ft azaz Szhzeze r forint keszpenz.

Az alapitvhny alapitoja v6llalja, hogy az filtala felajitnlott vagyont hivatalosan megnyitott bankszamla
javhra az alapiwiny alilirhsht kovet6 l5 napon beliil 6tutalja.

ll. Az ALAPiTvANY ALAPiro"l.l

Az alapit6 neve Hozz6i6rul6s m6rt6ke

Dr. Sziigi Zoltfn Imre Szeged, 1922.11.02.
an.: Piilinkiis Anna
6722Szeged, B6ke u. 12.

Osszesen:

lll. Az alapitviny c6lja 6s tev6kenys6ge

100.000.-Ft

100.000.-Ft

l. Az alapivfuny a gazd6lkoddsa sor6n eldrt eredmdnyt nem osztja fel, aA az alapit6 okiratban
meghathrozott c6lok, 6s kcizhasznf tev6kenysegek c|ljhra fordftja.

2. Vr{llalkoz6si tevdkenys6get az alapiwhny csak cdljainak eldr6se 6rdekdben, azokat nem

veszelyezteile vdgez.

3. Az alapftvriny szolg6ltatr{sait p6ly6zat, kdrelem vagy saj6t kezdemdnyezes ifijhn nyi$tja. Az
alapitv6nyt6l b6rki t6mogat6st ig6nyelhet. A kurat6rium ddnt a p|lyhzatok elbfr5l6s5r6l, 6s

t6mogaths6r6l. A kurat6rium ddnt6sdt kdteles a kdsobbiekben meghatirozott m6don nyilvrlnoss6gra
hozni.

4. Az alapfw6ny jogosult b6rmilyen hazai vagy kiilfbldi pillyhzaton r6szt venni. Jogosult maga is
piiyinatot kiirni, azzal, hogy a piiyhzatot kdteles legalibb egy orsz6gos napilapban is meghirdetni,

azzal, hogy a pillyiuati hat6rid6 legal6bb kett6 h6nap. K<iteles annak felt6teleit a kozzeretelben 6s a

dijazhst kozz6tenni.

A pillyinat elbir6l6sa a kurat6rium 6ltal ldtrehozott bizotts6g k<itelessdge, amely h6rom tagn6l

kevesebb nem lehet.

5. Azalapit6k kijelentik, hogy azalapitv6ny cdljai:
a) A szegedi papucs kdszitds tud6s6nak iipokisa 6s tov6bbadiisa

b) A szegedi papucs hazai 6s nemzetk<jzi n6pszertisit6se

c) azlnnovficiot6mogatiisa
d) A szegedi papucshoz kapcsol6d6 ndpszeriisitdse illetve tudomSnyos kiadv6nyok

megjelentet6se
A papucsk6szit6 mesterek segit6se

Gyrij temdny 6 s l 6tvinymrihe ly l 6treh ozirsinak t6mogat6sa
e)

0
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6. Azalapitvilny aclljai el6rdse drdekdben azalilbbi tev6kenysdgetek fejti kiki.il<inosen:

a) nevel6s-oktatis, k6pess6g fejleszt6s, ismeretterjeszt6s (kilzhasznrttuvikenysig)
Jogszabdly: 2011. ivi CXC tv. a nemzeti kdznevelisrfll 2.5 (1) bek; 4.$. /1/ 1.18. pont
Pl.: nipszerfisitf is ttijikoztatd kiadvdnyok kiszitise- megismertetise jiatalokkal, informdci6s
anyogok kdszitise
C 6 I c s op o r t : n d p miiv ti s z e t t e I fo gl al ko z 6 k, c iv i I dr d e kl 5 dd k

b) kulturdlis tev6kenys6g (ki)zhasznrt tevdkenysdg)
Jogszabdly: l,99i,. dvi XX. n. 121 f. a)-b) pont helyi onkormdnyzatok ds szerveik a koztdrsasdgi
megbtzottak, valamint az egles centrdlis aldrendeltsdgfr szervekfeladat- 6s hataskdreir6l
P l. : n ip m iiv i s zet i v tis dro ko n v ald megj e le nis, ldn dny m fi h e Iy lit r e h o zds a
C,|lcsoport: a kdzmfrvessdg irdnt drdeklflddk

c) kulturflis iiriiks6g meg6visa (kdzhasznft tevikenysig)
Jogszabdly:2001.6vi LXIV. n. akulturdlis oraksdgvddelmdrdl5 S (1)

pl.: megemlikezisek szervezise, hagyomdnydrzf rendezvinyeken val6 risxvitel, hagtomdnyilrzf
rendezviny szemezise
Cdlcsoport: hazai ds nemzetkozi drdekl6d6k

A fenti c6lok eldr6se 6rdek6ben kiirand6 phlyhzatokon t<irtdn6 eredmdnyes r6szvdtel, a folyamatos
miikdd6s fe lt6te le inek b iztos f t6sa a kurat6ri um fe I adata.

IY. Az ALApiTvANy JELLEGE, A csATLAKozAs

1. Az alapitv6ny nyitott, tev6kenys6ge sor6n dpit a t6mogat6k kezdem6nyez6seire, javaslataira.

2. Az alapitv6ny nyitott, minden befoly5st6l mentes, ahhoz b6rmely belftildi 6s kiilloldi termdszetes

szemdly, jogi szemdly tetsz6se szerinti vagyoni hozzdjirulilssal csatlakozhat, amennyiben egyetdrt az

alapiw6ny c6ljaival, es azt t6mogatni kiv6nja. A csatlakozris t6nye a csatlakoz6t nem min6sfti
alapitov 6, alapitoi j ogokat nem gyakoro lhat.

3. A csatlakozSs ir6sban t<jrt6nhet, melyben athmogato megjeldli t6mogatiisa jelleg6t 6s m6rt6kdt. A
csatlakoz6s feltdteleit a kurat6rium hathrozza meg, 6s ddnt a csatlakoz6s elfogad6s6r6l is.

4. Az alapitv6ny politikai, k<izhatalmi szewezetlol nem fi.iggo, on5l16 szervezet.

Y. AzALApiTvANY szERVEZr.Tr. Es MUKODf,SE

l. Az alapiv6ny vagyon6nak kezel6je 6s legfdbb ddnt6st hoz6, egyben iigyvezetd szerve a kurat6rium.
A kurat6rium tagSai az alapftv6ny vezeto tisztsdgvisel6i.

A kurat6rium elniike:
Sziigi Csaba Szeged, 1960.06.27.

MA okleveles n6ptinc-pedag6gus an-: Pop Julianna
szig. szdm: 177537 BE
l 07 l Budapest, Damjanich u. 4418. fsn. 2.



A kurat6rium tasiai:
Dr. B6rlcinyi lldik6
etnogrdfus
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Szeged, 1 958.1 2.1 5.
an.: Molniir-Farkas M6ria
szigsz.:001456 LA
6726 Szeged, Hargitai u. 49/B.ll. em. 5.

Szeged, 1947.08.12.
an.: Aradi Erzsdbet
szig. szhm: 198076 AH
6772 Deszk. Riik6czi u. I 5.

Dr.Felfiildi L6szl6
etnogrifus

2. A kurat6riumitagsdg hatfirozatlan idore sz6l. A kurat6riumitagokat azalapitojeldli ki, s atisztsdg
annak elfogad6s6val jdn l6tre.

A kurat6rium tagiait dijazris nem illeti meg, viszont ig6nyt tarthatnak az igazolt k6szkiaddsaik,
kiilts6geik megt6rit6s6re.

A Kurat6rium Tagjai az alapiwhny vezetl tiszts6gvisel6i.

3. Osszefdrhetetlensdgi szab6lyok:
Yezeto tisztsdgviselo az a nagykoni szemdly lehet, akinek cselekvokdpessdgdt a tev6kenys6ge
ellititsithoz sztiks6ges k6rben nem korl6toa6k.
Ha avezeto tisztsdgvisel6 jogi szem6ly, a jogi szemdly koteles kijelolni azt a term6szetes szemdlyt, aki
a vezeto tiszts6gviseloi feladatokat nev6ben ell6tja. A vezeto tisztsdgviselokre vonatkozo szab|lyokat
a kijel6lt szemdlyre is alkalmazni kell.

Avezeto tiszts6gviselo iiryvezet6si feladatait szemdlyesen kdteles ellitni.

Nem lehet vezetl tisztsdgviselo az, akit biincselekm6ny elk<ivet6se miatt jogerosen szabadsSgveszt6s

biintetdsre it6ltek, amiga btintetett elo5lethezfiz6do h6tr6nyos kdvetkezmdnyek al6lnem mentesiilt.
Nem lehet vezeto tisztsdgviselo az, akit e foglalkoz6st6l jogerosen eltiltottak. Akit valamely
foglalkoz6st6l jogeros bfr6i ft6lettel eltiltottak, az eltilt6s hat|lya alatt az ft6letben megjel<ilt
tevdkenysdget folyat6 jogi szem6ly vezeto tiszts6gviseloje nem lehet.
Nem lehet vezetb tiszts6gviselo, aki k<iziigyekt6l eltilt6 it6let hat6,lya alatt 5ll (Btk.61.$ (2) bek. i)
pont).
Az eltiltrist kimond6 hatilrozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezeto tiszts6gviselo az, akit
eltiftottak a vezeto tiszts6gvisel6i tev6kenys6gt6l.

Az alapitvilny kedvezmdnyezettje 6s annak kdzeli hozzhtartoz6ja nem lehet a kurat6rium tagja.
Az alapit6 lalapit6i jogok gyakorl6ja/, illetoleg t<irvdnyes k6pviseldje 6s k<izeli hozzhtartozoi nem

lehetnek tcibbsdgben a kurat6riumban.

A kurat6rium hathrozathozatalilban nem vehet r6srt az a szemdly, aki vagy akinek kozeli
hozzirtartozoja a hathrozat alapjSn k<itelezetts6g vagy feleloss6g al6l mentesiil, vagy b6rmilyen mris

elonyben rdszesiil, illetve a megkotend6 jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem min6siil el6nynek a kiizhasznf szervezet c6l szerinti juttatdsai keret6ben a birki 6ltal
megkiit6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgiltatis, illetve az egyesiilet 6ltal tagiinak' a

tagsrigi jogviszony alapjin nyrijtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttatris.

4. A Kurat6riumi tagok megbfzat6sa megsztinik:
- atag haliil6val;
- lemond6ssal;
- visszahiv6ssal;
- cselekv6k6pessdgdnek a tevdkenysdg ell6t6shoz sziiks6ges k<jrben tortdno korl6toz6s6val;
- kizhr6 vagy dsszefdrhetetlens6gi ok bekovetkeztdvel.
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A megbfz6sr6l val6 lemond6st a kurat6riumi tag kdteles a kurat6riummal 30 nappal koriibban
ir6sban kcizdlni. A kurat6rium a lemond6sr6l az alapit6t 6rtesiti. A lemond6st nem kell indokolni.

A kurat6rium biaosftja az alapitvhnyi cdlok folyamatos megval6sit6s6t, ehhez megteremti a sziiksdges

eszkoz 6s feltdtelrendszert. D<jnt az alapitv6nyhoz frkezett adom6nyok elfogad6s6r6l, illetve,
visszautasftr{s6r6l.

Az alapitvhny munkav6llal6i felett a munk6ltat6i jogokat a kurat6rium gyakorolja.

5. A kurat6rium 6vente legalibb egyszer tart iil6st. A kurat6rium iil6seinek 6sszehiv6sa 6s levezetdse

az elndk feladata. Amennyiben a kurat6rium elncike jelen kdteless6g6nek hat6rid6ben nem tesz eleget,

rigy b6rmelyik kurat6riumi tag jogosult az i.il6s tisszehfvis6ra.
Ossze kell hivni az iildst akkor is, ha ezt b6rmely kurat6riumi tag az ok 6s a cdl meglel<il6s6vel ir6sban

kdri.

6. A kurat6rium elndke kdteles minimum 15 nappal - napirendi pontok megjeldlds6vel aj6nlott
levdlben - a meghfv6t megktildeni a kurat6rium tagjainak, a kurat6rium iildsdt megel6z6en.
A meghiv6naktartalmaznia kell az alapinfiny nev6t 6s sz6khely6t, tov6bb6 a kurat6riumi iil6s helydt,
idopontj6t 6s a napirendi pontokat. A meghfv6t a kurat6riumi tagoknak igazolt m6don 6s olyan id6ben
kell megktildeni, hogy a meghfv6 kdzhezvetele 6s a kurat6riumi iil6s id6pontja k<iz<itt legal5bb 8 nap

elteljen.

7. A kurat6rium iil6sei nyilv6nosak, azt csak a jogszabfllyban meghathrozott esetekben lehet
korl6tozni.

8. A kurat6rium hat6roz atht egt szerii sz6tdbbs6 ggel hozza.

A hathrozatokat a kurat6rium nyilv6nos szavazhssal, k6zfeltartiissal szavazza meg. Titkos szavazhs

csak frSsban tdrt6nhet abban az esetben, ha a kurat6rium tagjai e kdrd6sben aszavazhst megel6zoen
hathrozatot hoznak, 6s tdbbs6gi hathrozattal a titkos szavazist rendelik el.

9. A kurat6rium hat6rozatk6pessdgdhez mindh6rom kurat6riumi tag resr,letele sziiks6ges. Az a

kurat6riumi tag nem vehet rdszt a szavazhsban, akit maga a hathrozat kozvetleniil 6rint, vagy akinek
hozzfitartoz6ja k6rd6s6ben d<jnt a kurat6rium.
A kurat6rium elndke ahatfurozatot az drintettel ahathrozat meghozatalilt kovet6 l5 napon beli.il irisban
kdteles kdz<ilni. A kozl6s vagy aj6nlott lev6lben tdrt6nik, vary az drintett alilirfusfval t<irt6n6 6w6tellel.

10. A haUirozatmeghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hathrozat kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szem6ly terhdre
m6sfajta elonyben r6szesit;

akivel ahathrozat szerint szerz6d6st kell kotni;
aki ellen ahathrozat alapjhn pert kell inditani;
akinek olyan hozzhtartozoja drdekelt a dont6sben, aki a jogi szemdlynek nem tagja vagy

alapit6ja;
e) aki a drintdsben 6rdekelt mhs szewezettel tdbbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll; vagy

0 aki egydbk6nt szem6lyesen 6rdekelt a ddnt6sben.

I l. A Kurat6rium titk6ra:
g) A Kurat6rium titk6r6t a Kurat6rium k6ri fel,6s menti fel.
h) A titk6r felett a munk6ltat6i jogokat az eln<ik gyakorolja.
i) A titk6r feladatai: A kurat6rium titkiira kdteles a kurat6rium iil6sdr6l jegyzok<inyvet vezetni,

art ajegyz6kdnyvvezet6vel 6s egy taggal hitelesiteni, ds ezeket nyilv6ntart6s szerint vezetni.

A kurat6riumi iil6s jegyz<ik6nyv6b6l ki kell tiinni, hogy kik szavaztak a hatilrozat mellett,

ellen, 6s ki tart6zkodott. A hozott hathrozatokat sorsz6mozni kell, minden 6vben egyes

sorsz6mmal kezd6d6en. A hathrozatokr6l kiildn nyilv6ntartr{st kell vezetni. A hat6rozatok

nyilvhntartils6ban fel kell ttintetni a ddntds tartalmfit, id6pontj6t, hatiiyitt, a dontds mellett ds

ellen szavaz6k nev6t.
j) A titk6r a tev6kenys 6g66rt tiszteletdijra, 6s az igazolt kdltsdgei megtdritds6re jogosult.

b)
c)
d)
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12. A kurat6rium ddnt6setazalilbbiak szerint hozza nyilv6noss6gra:
- kisebb jelent6sdgii iigyekben a kurat6rium sz6khely6n ldvo hirdet6triblin keriil nyilv6noss6gra a

hathrozat
- nagyobb jelent6sdgii tigyekben - a kurat6rium ddnt6s6nek megfelel6en - helyi vagy orsz6gos
napilapban ker0l sor a dont6s nyilv6noss6grahozatalilra

A nyilv6nossilgrahozatal m6dj6ban ahathrozattal egytitt kell ddnteni, es art jegyzokdnyvben rdgziteni
.. kell.

. 13. Az iratokba val6 betekintdst - a hivatali titkot kivdve - a kurat6rium elnoke a kurat6rium szdkhelye' szerintahivatalif6lfogad6s rendjdnek megfelel6en, munkanapokon d6lelott l0-12 6r6ig, ddlut6n l4-16
6ra kozdtt biaositja.

14. Az alapitvhny mrikcjd6s6r6l, szolgilltathsai ig6nybe vdtel6nek m6dj6r6l 6s besz6mol6ir6l a szdkhely
szerint l6vo nyilv6nos hirdet6 ti.}lililn 6s a helyi sajt6n kereszttil thjlkonala a nyilvrinoss6got.

15. A kurat6rium elncike minden t6rgy6vet k6vet6 febru6r 28-ig k<iteles az 6ves beszimol6j6t
elkdsziteni, ezt a kurat6rium el6 terjeszeni j6v6hagy6s cdlj6b6l. A kurat6rium tagjai egyszerti
sz6tobbsdggel d<jntenek a besz6mol6 elfogad6sSnak k6rd6s6ben. A kurat6rium elnoke k6teles a tagok
rdszdre ir5sban legal6bb 15 nappal az iildst megel6zoen a besz6mol6t megki.ildeni.

16. A kurat6rium hat6skdre:
a) gondoskodik az alapiwhnyi c6lok megval6sit6s6r6l,
b) gondoskodik az alapitvhny rendelkez6s6re 6116 eszkozdk kezelds6rol, illetve minden olyan

mtiveletet jogosult 6s k<iteles elvdgezni, amely az alapitvrlnyi vagyon hasznillatht,
hasznos it6s6t, megorz6sdt 6s gyarap f t isit szol g6lja,

c) ddnt az alapiw6nyi vagyon felhaszn6l6srinak m6dj6r6l 6s sorrendj6rol,
d) ddnt az alapfw6nyhoz torteno csatlakozSs elfogad6s6r6l vagy elutasitSs6r6l az alapit6

okiratban foglaltak fi gyelembe v6tel6vel,
e) meghathrozza az alapitv6ny 6ves tervdt 6s k<ilts6gvet6s6nek dsszegdt,

0 thjdkoztatja az alapit6kat az 6ves beszSmol6r6l 6s vagyonmdrlegrol,
g) javaslatot tesz az alapft6knak az alapit6 okirat m6dosit6s6ra, az alapiwhny megsziintet6s6re,

h) javaslatottesz az alapit6knak a kurat6rium kieg6szft6s6re, a kurat6rium visszahivisira.

a

' Az alapiwlny mindenkori vagyona kizhr6lag a jelen alapit6 okiratban megieldlt cdlok megval6sft6s6ra

aszn6lhat6 fel. Az alapit6i vagyonnal a kurat6rium gazdrilkodik.

Alapfwrlnyi c6lra az alapftriskori vagyon 6s annak teljes hozaddka, tov6bbh az alapititst kcivet6en az

alapftv6nyi szhmlilra erkezo k6szp6nzadomSny teljes dsszege vagy a termdszetben nyfijtott adom6ny
fordithat6.

Az alapitvilfty, M alapftv6nyi vagyon felhaszn6lSsa sor6n szolg6ltat6sait p6ly6zat kdrelem vagy saj6t

kezdemdnyezes ttjhn nyrijda. Az alapiwirnyt6l b6rki t6mogatrlst ig6nyelhet. A kurat6rium dont a
pillyinatok elbir6l5s6r6l, 6s trlmogatrisrir6l. A kurat6rium dont6s6t kdteles a k6sobbiekben

meghatirozott m6don nyi lv6noss6gra hozni.

Az alapiWhnyi vagyon felhaszn6l6sa sor6n az egyedi kdrelmek alapjrin a t6mogatiisokr6l elfogadott
penzlJ'gyi terv 6s hathrozat alapj6n a kurat6rium dclnt.

Ha a csatlakoz6 t6mogat6 rendelkezett vagyoni juttatrlsa felhaszn6l6s6r6l, tgy rendelkez6se

6rv6nyesiil6s6r6l a kurat6rium gondoskodik.

Az alapiwiny cdljai eldrdsdnek 6rdek6ben, vagyon6nak gyarapititsira gazdashgi tevdkenysdget

folytathat. A gazdashgi tev6kenys6gdt csak m6sodlagosan v6gezheti, 6s ez a tev6kenys6g nem

v eszlly ertetheti az alap iwdny cd lj ait.
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Az alapifuhny indul6 vagyona 6s kds6bb, az adominyokb6l, t6mogat6sokb6l, rendezv6nyekb6l 6s

6rt6kesftdsb6l megval6sftott befizet6sek 70 o/o-a az alapitv6nyi c6lok finanszirozflsfira haszn6lhat6, a

fennmarad6 3 0 %-b6l ke l I fedezn i az alapiw 6ny mtik<id6s i kd lts6 ge it.

YI. Az ALAPITvAIYY KEPVISELETE

l. Az alanitvdnv k6nviselete
Az alapi*ilny k6pviseloje a Kurat6rium. A kurat6rium nev6ben annak elndke egyediil jogosult az
alapitv6ny nev6ben elj6rni.

Y ll. Az AL.q,PirvANv nnncszuNE sE

L Az alapiwhny hatfirozatlan id6re jdtt l6tre. Az alapitvhny a nyilvrintartrlsb6l val6 tdrldssel sziinik
meg.
2.1 Az alapitv6ny m6s jogi szem6lly6 nem alakulhat rit. Alapitv6ny csak alapitv6nnyal egyeslilhet, 6s

csak alapitv6nyokra v6lhat sz6t.

Az alapitvhny m6s alapitv6nnyal tdrtdno egyesiildsdrol, vagy az alapitvhny szetv6l6shr6l az alapit6
akkor hozhat ddnt6st, ha az alapito okiratban meghatilrozott vagyon juttat6s6t teljesitette.
Az egyesiil6s vagy szdw6lSs nem j6rhat az alapiwhnyi vagyon csorbft6s6val 6s az alapitvrinyi c6l
vesz6lyeztet6sdvel.

3 .l Az alapitv6ny jogut6d ndlkiil megsztinik, ha:

a)hatfirozott id6re jdtt l6tre 6s a meghat6rozottidotartam eltelt,
b) megszrin6se meghat6rozott felt6tel bekd,vetkez6s6hez k<itcitt 6s e felt6tel bek<ivetkezett,

c) a tagok vagy alapit6k kimondj6k megsziinds6t, vagy
d) azarra jogosult szerv megsziinteti,
feltdve mindegyik esetben, hogy a jogi szem6ly vagyoni viszonyainak lezhrilsfua ir6nyul6 megfelel6
elj6r6s lefolytatris6t k<ivetoen a bir6s6g a jogi szem6lyt a nyilv6ntart6sb6l torli.

Az alaprtv 6ny me gszrin ik tov5bb6, h a

a) az alapitvdny a celjbt megval6sitotta,6s az alapit6 itj c6lt nem hat6rozott meg;

b) u alapftv6ny cdlj6nak megval6sft6sa lehetetlennd v6lt, 6s a c6l m6dosit6sara vagy m6s

alapiwdnnyal val6 egyestildsre nincs m6d; vagy
c) az alapiv6ny h6rom 6ven 6t a cdlja megval6sft6sa 6rdek6ben nem folytat tev6kenys6get.

Az alap it6 n e m sztinteth et i me g az al apitv inff ..

Ha valamelyik megsztindsi ok bek<ivetkezik, a kurat6rium 6rtesfti az alapit6i jogokat gyakorl6
szem6lyt vagy szervet a sztiks6ges int6zkeddsek megtdtele 6rdek6ben, 6s a megsziindsi ok
bekcivetkezt6t kozl i a fel ii gye l 6b izottshggal 6s a kdnyvv izs g6l6val i s.

Ha az alapit6i jogokat gyakorl6 szemdly vagy szerv a megsziindsi ok alapj6n harminc napon beliil
{rdemi intdzked6st nem hoz, a kurat6rium ezt k<ivet6en kdteles a nyilv6ntart6 bfr6srighoz bejelenteni a

megszrin6si okot. A bejelentdsi k<itelezetts6g k6sedelmes volt6b6lvagy elmulasa6s6b6l ered6 k6rokdrt
az alapitvhnnyal 6s harmadik szemdlyekkel szemben a kurat6rium tagjai eryetemlegesen felelnek.

A jogut6d ndlkiil megsztino alapiw6nynak a hitelez6i ig6nyek kiel6git6se ut6n megmarad6 vagyonSr6l

a tcirl6s6t elrendel6 hatilrozatban kell rendelkezni.

3. Az alapitvhny megsztindse eset6n varyondb6l a v6llalt kdtelezettsdgeket teljesiteni kell. A
fennmaradt vagyon egy m6sik m[ivdszeti c6lokat szolg6l6 alapitvfunyru sz6ll 6t, amely u alapititsi
c6lokkal azonos vagy hasonl6 c6lokra k<iteles forditani.

4. Az alapiv6ny megsziindse esetdn t6rgyi gytijtem6nydt felajSnlja a szegedi M6ra Ferenc Mfzeum
nepr aj zi gytij te m 6 nyd n ek.
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l. Az alapirv6ny jogi szemdly. Az alapit6nak tudom6sa van r6la, hogy az alapiwiny 6rv6nyes
l6trejdttehez 6s a jogi szem6lyis6g elnyer6sdhez az alapitv6nynak a Szegedi Tdrv6nysz6k 6ltali
nyilvdntartSsba v6tele sziiksdges.

2. Az alapft6 az alapiwhnyt a nyilvrintartiisba v6telt kdvet6en nem vonhatja vissza. Az alapit6 az

alapit6 okiratot - n6v, cdl 6s vagyon s6relme n6lkiil - indokolt esetben m6dosithatja.

3. Az alapit6 okiratban nem szabfilyozott k6rd6sekre a Polgiri Tiirv6nykiinyvr6l sz6l6 2013. 6vi
V. tiirv6ny, az egyesiil6si jogr6l, a kiizhasznfi jogdll6sr6l, valamint a civil szerryezetek

miikiid6s6rdl 6s timogatdsir6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tiirv6ny rendelkez6seit kell megfelelden
alkalmazni.

Mely afapit6 okiratot az alapito elolvas6s ds 6rtelmez6s ut6n, mint akarat6val mindenben eryez6t
helybenhagy 6lag azzal irta al6, hogy m6st az okiratba foglalni nem kiv6nt.

Szeged, 201 7. november 01. /'Y /' . ,'/
i':, jt/{'Wfr\

Dr. Sziigi Zoltfinlmre
alapit6

Ellenjegyzem: Szegeden, 2017 . november 0 I . napj6n

a

iiggv6d
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V6gz6s

A Szegedi T<irvdnysz6k dr. Magyarossy J6zsef iigyvdd (6722 Szeged, Miksz6th K. u. 16.)
6ltal k6pviselt dr. Szogi Zolthn Imre (6722 Szeged, B6ke u. 12.) alapit6nak - Szegedi
Papucs6rt Alapitviny civil szervezet nyilvintartdsba vdtele irdnti iigydben

elrendeli

06-01-0001677. sorsz6m alatt a Szegedi Papucs6rt Alapitvrlny civil szewezet
nyilvdntart6sba v6tel6t.

Az alapitvitny tipusa: alapitv6ny

Azalapitvitny sz6khelyez 6722 Szeged, B6ke u. 12.

Az alapit6 okirat kelte: 2017. november l.

A vagyonfelhasznilds m6dja: Az alapitvirny a vagyon felhaszn6l6sra sor6n szolgdltatisait
pilydzat, k6relem vagy saj6t kezdemdnyezds ritj6n nyujtja a kurat6rium 6ltal a t6mogat6sokr6l
elfogadoff pdnzij,gyi terv 6s hatArozat alapj6n.

A felhaszn6lhat6 vagyon m6rt6ke: Alapfwdnyi c6lra az alapitSskori vagyon 6s annak teljes
hozaddka, tov6bb6 az alapitAst kd'vet6en az alapiwinyi szitmlfira 6rkez6 kflszplnzadom6ny
teljes dsszege vagy a termdszetben nyrijtott adom6ny fordithat6. Az alapitv6ny indul6
vagyona ds k6scibb az adomdnyokb6l, trimogat6sokb6l, rendezvdnyekb6l ds drtdkesftdsb<il

megval6sitott befizetdsek 70 %o-a az alapffudnyi c6lok finanszirozisira haszn6lhat6, a

fennmarad6 30 %-b6l kell fedezni az alapiwfiny mtikdddsi kcilts6geit.

Azalapftvriny nyflt.

Az alapitvriny c6lja: A szegedi papucs kdszitds tud6s6nak 6pol6sa ds tov6bbadiisa. A szegedi

papucs hazai 6s nemzetkd,zi ndpszenisftdse. Az innovdci6 tdmogatSsa. A szegedi papucshoz

kapcsol6d6 ndpszenisit6 illetve tudom6nyos kiadv6nyok megjelentetdse. A papucskdszitl
mesterek segftdse. Gytijtemdny ds Liw6nymtihely l6trehozrisrinak tiimogat6sa.

C6lja szerinti besorolisa: kultur6lis ds inform6ci6s, kommunik6ci6s tevdkenysdg

Az alapitv finy k6pvisel6j e:

o Szdgi Csaba kurat6riumi elnrik (an.: Pop Julianna) aaj.: 8341452537, l07l Budapest,

Damjanich u. 4418. fsz. 2., kdpviseleti jogfnak terjedelme iiltaldnos, gyakorl6s6nak

m 6 dj a d n 6l I 6, a k6pv i s e I 6 i me gb izis id1tartama hatir ozatlan.



Szegedi Trirv6nysz6k
8.Pk.60.110/2017t4.

A kurat6rium tagiai:

o Szdgi Csaba (an.: Pop Julianna) l07l Budapest, Damjanich u. 44[8. fsz. 2., a

kurat6riumi tagsrigi megbfzds id6tartama hatirozatlan.

r Dr. Brirk6nyi Ildik6 (an.: Molnir-Farkas M6ria) 6726 Szeged, Hargitai u.49lB.Ill5., a
kurat6rium i tag s 6gi me gbizSs id6tartama hatir ozatl an.

o Dr. Felfttldi Liszl6 (an.: Aradi Erzs6bet) 6772Deszk, Riik6czi u. 15., a kurat6riumi
tags6gi megbfz6s id6tartama hatir ozatlan.

A vdgz{s ellen fellebbezdsnek helye nincs.

A v6gz6s vagy az annak meghozatala alapjiul szolgdl6 elj6r6s, illetve a kdrelemhez
melldkelt iratok jogszab6lyba iitk<jz6se miatt az igylsz, valamint az, akfte a v1gzls
rendelkez6st tartalmaz - a rendelkezds 6t drint6 r6,szire vonatkoz6an - pert ind(that a

szewezet ellen a vdgzds hat6lyon kiviil helyezdse ir6nt a szervezet sz6khelye szerint
illetdkes trirv6nyszdk el6tt.

A per megindftisinak a vlgzfls orsz6gos n6vjegyzdkben tdrtdnt kdzzetltelet6l sz6mitott
hatvan napon beliil van helye. A hatririd6 elmulasztdsa jogvesztdssel jir. (A civil szervezetek
bfr6s6gi nyilv6ntartris6r6l 6s az ezzel 6sszeftigg6 eljdr6si szabflyokr6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXI. tdrvdny 461,{. $ (l)-(2) bekezdds)

Szeged, 2017. november 30.

Dr. Kar6csonyi Katalin
b(r6s6si titk6r

-2-



MAGYARoSSY UcvvEoI IRoDA
Or, tQoggarossg o/6zsef

ugyv6d

8 6722 Szeged, Miksz6th K. u. 16.

8 Tel/Fax: (62) 321-738

Sz6khelvhasznflathoz tiirt6nd hozzrlirlrul6 nvilatkozat

Alulirott Dr. Sziiei Zoltin (Szeged, 1955.02.06., an.: Pop Julianna) 5054
J6szals6szentgyorgy, R6k6czi it 7., Horvfthn6 Dr. Sziiei Andrea sz. Sziisi Andrea
(Szeged, 1956.05.10., an.: Pop Julianna) 6722 Szeged, B6ke u. 12.6s Sziiei Csaba (Szeged,

1960.06.27., an.: Pop Julianna) 1071 Budapest, Damjanich u. 44. B. 6p. fszt. 2. szhm alatti
lakosok, tulaj donosok,

valamint Dr. Sziiei Zoltin Imre (Szeged, 1922.1I.02., an.; P6link6s Anna) 6s Dr. Sz0ei
Zolt6nn6 sz. Pop Julianna (Sz6kelyudvarhely,l927.02.l4., an.: T6gl6s lr6n) mk. 6722
Szeged, B6ke u. 12. szhm alatti lakosok, mint haszon6lvezcik

hozzrii 6rulunk,

hogy a Szesedi Papucs6rt Alapftvinv a tulajdonunkat k6pez6, illetve haszon6lvezeti
jogunkkal terhelt Szeeed. I. keriilet belteriilet 3332. hrsz. alatti ingatlant, mely term6szetben

a 6722 Szesed,B6ke u. 12. szhm alatt tal6lhat6, az alapit6 okiratban sz6khelyk6nt megjel<ilje,

tov6bb6 hogy azt sz6khelyk6nt ingyenesen haszn6lj a,hathrozatlan id6re.

Mely nyilatkozatot, mint akaratunkkal mindenben egyez6t, helybenhagy6lag azzal irfiink al6,
hogy m6st az okiratba foglalni nem kiv6ntunk.

Szeged, 2017.11.01.

Drl Sziigi Zoltfin
tulajdono ^ttl$r 

d.. trh hrr.['.
Horvrithn6 Dr. Sziigi Andrea

tulajdonos

p'rszqfr'Z.ZUA,'n
Dr. Sziigi Zolthnnf

haszon6lvez6
z6giZioltf,nlmr

Ellenjegyzem: Szeged, 2017 .l 1.01.


