
DUNAFERR-ART DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNY
A L A P Í T Ó  O K I R A T A

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Dunai Vasmű (Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Dunaújváros, Városháza tér l.) a tehetségek felkarolása, Dunaújváros, képének művészi alkotások
útján  való  szépítése,  az  anyagszükséglet  kielégítése,  a  művészeti  munkában  segítő  munkaerő
biztosítása  érdekében  közérdekű  célt  szolgáló  alapítványt,  kiemelkedően  közhasznú  jogállású
szervezetet hozott létre.

Az alapítvány határozatlan időre jött létre.
2014. június 1-jétől az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet.

1.   Az alapítvány neve

      DUNAFERR-ART DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNY

2.   Az alapítvány célja

   Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján az
önkormányzat kötelező feladata. Ennek keretében:

Helyi művészeti önszerveződések támogatása. Művészetpolitikai szempontból értékes művek
létrehozásának  támogatása,  a  hazai  és  külföldi  képzőművészek  közötti  munkakapcsolatok
lehetőségeinek  szélesítése,  kísérletezési  feltételek  megteremtése,  főképpen  a  vas-  és
acéltermékek művészeti feldolgozására, ennek érdekében az alapítványi vagyon  felhasználása:
így  különösen  a  két  vagy  háromévenként  megrendezendő  Acélszobrász  Alkotótelep  és
Szimpozion anyagi  feltételeinek biztosítása,  a  szobrok készítésében résztvevő  segítők eseti
díjazása,  egy-egy  mű  megvásárlása,  értékesítése,  a  művek  szakmai  értékelésének  lehetővé
tétele.

3.  Az alapítvány székhelye

     Az alapítvány székhelye: Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
    
4.  Az alapítvány működési területe

     Az alapítvány működési területe Dunaújváros és vonzáskörzete.

5.  Az alapítvány induló vagyona

Az alapítvány induló vagyona: az alapítók által befizetett készpénz összeg, amely az alábbiak 
szerint oszlik meg:

Dunai Vasmű 1.000.000,- Ft
Dunaújvárosi MJV                                 500.000,- Ft
Összesen: 1.500.000,- Ft
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    melyet az alapítók az önkormányzat által az OTP Rt. Dunaújvárosi Fiókjánál nyitott 684001298
számú számlára  1990.  március  20-ig  befizetnek,  melynek  felhasználásához  az  alapítók  úgy
járulnak  hozzá,  hogy  abból  500.000,-  Ft,  azaz  ötszázezer  forint  közvetlenül  az  alapítványi
célokra  fordítható,  míg  1.000.000,-  Ft,  azaz  egymillió  forint  kamatait  használhat   fel  az
alapítvány. Az alapítvány vagyonát képezik még az önkormányzat által átadott,  mellékletben
felsorolt  és  ott  értékelt  művészeti  alkotások.  Az  alapítást  követő  alkotótelepeken  született,
köztérre felállított új  szobrok  az alapítvány vagyonát gyarapítják.

    Az alapítvány számlaszáma 1995-től: 11736037-20512981

6. Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, annak közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi
céloknak megfelelően mindenki részesülhet.  A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti
alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy
javaslatot  tegyen  a  kuratórium  részére  a  vagyoni  juttatásának  felhasználására
vonatkozóan. ű őAz alapítvány jogutód nélküli megsz nése esetén a hitelez k

kielégítése után megmaradó vagyonból az  alapítványt  tevők a  bevitt  vagyon
arányában részesednek, azzal, őhogy az ket ő megillet  vagyon nem haladhatja

meg  az  alapítók,  a  csatlakozók és  az  egyéb  adományozók által  az

alapítványnak juttatott vagyont.

1990  és  2000  között  a  kuratórium  4  alkalommal  nemzetközi  acélszobrász  alkotótelepet  
szervezett. 
Az  alkotótelepeken  készült  nagyméretű,  Dunaújváros  közterein  elhelyezett  műveket  a
Kulturális Örökségvédelmi  Hivatal  401/0204/2011  ügyiratszámon  keletkezett  határozatával
védett műtárgyegyüttessé  nyilvánította.  A kuratórium  fő  feladata  a  védett  műtárgyegyüttes
kezelése, megóvása, restaurálása.

Az alapítvány tulajdonát képező, az alkotótelepen készült szobrokból álló szoborpark 
megtekintése térítésmentes, az bárki számára hozzáférhető.

7. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú célja megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve folytathat az alapítvány.

A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem jelen alapító okiratban 
meghatározott célra és tevékenységre fordítja.

Az alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli szabályok alapján
beszámolót,  valamint  közhasznúsági  jelentést  készít,  amelyet  a  kuratórium  fogad  el.  Az
elfogadott beszámolót,  valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról,  a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni.

8. Az alapítvány kezelő szervezete a kuratórium.

    A kuratórium 7 főből álló testület.

   Elnöke:     Várnai Gyula
   Lakcíme:   2400 Dunaújváros, Dunasor 3. 4/2.
   anyja neve: Török Ida
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   Tagjai:    Szabó Zsolt Róbert 2400 Dunaújváros, Petőfi S. utca 1/A.
anyja neve: Herdinai Mária

       Gál Zoltán 2400 Dunaújváros, Diófa utca 50.
    anyja neve:  Farkas Ágnes

       Kovalovszky Márta 8000 Székesfehérvár, Jókai út 11.
   anyja neve: Pap Ilona

       Klein András Miklós 2400 Dunaújváros, Babits M. út 10.
   anyja neve: Renkecz Mária

       Szécsenfalvi László 2400 Dunaújváros, Építők útja 12.
   anyja neve: Horváth Zsuzsanna

       Prosek Zoltán 2400 Dunaújváros, Martinovics utca 27. 
   anyja neve: Bender Erzsébet

    A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
   Az alapítvány kuratóriumát úgy kell kinevezni, illetőleg megválasztani, hogy az garantálja az

alapító  okiratban  meghatározott  profitszétosztás  tilalmát,  valamint  az  alapítóktól  való
függetlenséget, ennek keretében:

   Az alapítvány mindenkori összetételében nem lehetnek túlsúlyban az alapítóktól függőségben
lévő  személyek.  A kuratórium határozatképességének  megállapításakor figyelmen  kívül
kell  hagyni az alapítóval  munkaviszonyban,  munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses
jogviszonyban, illetve egyéb érdekeltségben álló kuratóriumi tagot.
Vezető  tisztségviselő  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

     A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen
szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól  jogerős  bírói  ítélettel  eltiltottak,  az  eltiltás  hatálya  alatt  az  ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja.
Az  alapító  /alapítói  jogok  gyakorlója/,  illetőleg  törvényes  képviselője  és  közeli
hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

A vezető  szerv  határozathozatalában  nem vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy  akinek  közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

ű őA közhasznú szervezet megsz nését követ  három évig nem lehet más 
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ő őközhasznú szervezet vezet  tisztségvisel je az a személy, aki korábban 

ő őolyan közhasznú szervezet vezet  tisztségvisel je volt - annak 

ű ő őmegsz nését megel z  két évben legalább egy évig -,

a)  űamely  jogutód  nélkül  sz nt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és

vámhatóságnál nyilvántartott  adó- és vámtartozását nem egyenlítette

ki,

  b)  ő űamellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  jelent s  összeg

adóhiányt tárt fel,

c)  amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás

őintézkedést  alkalmazott,  vagy  üzletlezárást  helyettesít  bírságot

szabott ki,

d)  amelynek  adószámát  az  állami  adó-  és  vámhatóság  az  adózás

őrendjér l szóló törvény  szerint felfüggesztette vagy törölte.

ő ő A  vezet  tisztségvisel ,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles

ővalamennyi  érintett  közhasznú    szervezetet  el zetesen  tájékoztatni

űarról,  hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is

betölt.

    Az alapítvány kuratóriumi tagja és elnöke, illetőleg ezek hozzátartozója nem részesülhet az
alapítvány által esetlegesen adományozandó díjban, elismerő címben.

Az alapítványt a kuratórium elnöke és Prosek Zoltán vagy Szécsenfalvi László kuratóriumi
tagok  együttesen  képviselik.  Az  utalványozási  és  bankszámla  feletti  rendelkezés  során  a
képviselet módja és terjedelme ezzel azonos.

    A kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, de költségtérítésre jogosultak.

    A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.  Az ülésre a
meghívót írásban, igazolható módon az elnök küldi ki. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény). 

A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.  
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi
pontokat.  A  meghívót  a  kuratóriumi  tagoknak  igazolt  módon  és  olyan  időben  kell
megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 5
nap elteljen.

A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót  az ülést megelőző 5 nappal az
önkormányzat honlapján is közzé tegye.

     A kuratórium üléseit az elnök vezeti.

    A kuratórium ülése nyitott, az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele, azaz 4 fő 
jelen van. 

    A kuratórium döntéseit szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, minden tagnak egy 
szavazata van. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a 
közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt.
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     A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a)  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, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
e)  aki  a  döntésben  érdekelt  más  szervezettel  többségi  befolyáson  alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

     A szavazategyenlőség esetén ez elnök ismételten szavazást rendel el, ha ez újra 
eredménytelen, akkor 8 napon belül új ülést hív össze a vitatott témában.

   A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amely a tanácskozások napirendjét lényegét
összefoglalva, a határozatokat szó szerint tartalmazza.
 A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve),
amelyből  a  döntésének  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a  döntést  támogatók  és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.  

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett  iratokba
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi
és  más  alkotmányos  jogok  tiszteletben  tartásával  -  az  alapítvány  székhelyén  bárki
betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi
tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. 

     A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti, továbbá döntéseiről az érintetteket
az elnök 8 napon belül írásban értesíti,  igazolható módon. A kuratórium a döntéseit az
alapító önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti a döntést követő 8 napon belül 15 napig,
továbbá az önkormányzat honlapján (www.dunaujvaros.hu) is közzé teszi - a személyiségi
és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával.

  Az  ülésekről  készült  jegyzőkönyvek  és  a  határozatok  nyilvántartásának  őrzéséről  a
kuratórium elnöke gondoskodik.

    A jegyzőkönyv vezetőjét a kuratórium saját tagjai közül választja meg.
    A kuratórium egyebekben a saját maga által kialakított működési szabályzat alapján végzi

munkáját.
      A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik:

- a tag halálával,
- lemondásával,
- a  Ptk.  3:22.  §  (1)-(6)  bekezdésében,  továbbá  a  Ptk.  3:397.  §  (3),  (4)

bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és
kizáró ok bekövetkeztével,

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással. 

9. Az alapítvány működését ellenőrző felügyelő szerv

Az alapítók a kuratóriumtól elkülönülő felügyelő szervet, a felügyelő bizottságot  hoztak
létre. A felügyelő  bizottság  3  tagú,  amelynek  tagjai  természetes  személyek.  A felügyelő
bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A felügyelő bizottság tagjai:
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Deák Nóra 2459 Rácalmás, Táncsics M. u. 21.
anyja neve: Erszinger Mária Anna
Knódel Mária 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 5. fszt. 2.
anyja neve: Leitert Mária
Szalafainé 
Dr. Klementz Anna Mária   2400 Dunaújváros, Frangepán u. 41/A.

    anyja neve:     Pál Margit

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság köteles kidolgozni a 
saját szervezeti és működési szabályzatát.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A felügyelő bizottság akkor
határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. A bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől  jelentést,  tájékoztatást  vagy  felvilágosítást  kérhet,  továbbá  az  alapítvány
könyveibe és más irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
A felügyelő  bizottság  jogosult  és  köteles  vizsgálni,  hogy az  alapítványt  irányító  kuratórium
tevékenysége összhangban van-e az alapítvány céljával, továbbá ellenőrzi, hogy az alapítvány a
hatályos számviteli szabályoknak megfelelően végzi-e könyvvezetését.
A felügyelő bizottság jogosult vizsgálata során, eljárásába szakértőt bevonni.

őA  felügyel bizottság  tagja  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek

őcselekv képességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem

őkorlátozták.  Nem lehet  a  felügyel bizottság  tagja,  akivel  szemben  a

ő ővezet  tisztségvisel kre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy

ő őakinek a hozzátartozója a jogi személy vezet  tisztségvisel je.

őNem lehet a felügyel  szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója

az a személy, aki

a) őa döntéshozó szerv, illetve az ügyvezet  szerv elnöke vagy tagja (ide

nem  értve  az  egyesület  döntéshozó  szervének  azon  tagjait,  akik

tisztséget nem töltenek be),

b)  a  közhasznú  szervezettel  e  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység

kifejtésére  irányuló  munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló

egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)  a közhasznú szervezet cél  szerinti  juttatásából részesül -  kivéve a

őbárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehet  nem  pénzbeli

szolgáltatásokat,  és  az  egyesület  által  tagjának  a  tagsági  jogviszony

ő őalapján  a  létesít  okiratban  foglaltaknak  megfelel en  nyújtott  cél

szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelő bizottság elnöke és tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy 
- az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit  egyébként
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súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,

- vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak kézhezvételétől számított 30 napon
belüli  időpontra  -  össze  kell  hívni.  E  határidő  eredménytelen  elteltével  a  kuratórium
összehívására a felügyelő bizottság elnöke is jogosult.
Amennyiben  a  kuratórium  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  a  szükséges
intézkedéseket  nem  teszi  meg,  a  felügyelő  bizottság  köteles  haladéktalanul  értesíteni  az
alapítókat, és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke költségtérítésre jogosultak.

10. Az alapítvány mint közhasznú szervezet nyitott, működésével kapcsolatban keletkezett iratok
nyilvánosak, abba bárki betekinthet az alapítvány székhelyén. Az alapítvány a szolgáltatásai
igénybevétele  módjáról tájékoztatást  nyújt,  az  önkormányzat  honlapján. Az  éves
beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év június 5. napjáig az önkormányzat
www.dunaujvaros.hu  internetes  honlapján és  az  alapítvány székhelyén  kihelyezett
hirdetőtáblán közzéteszi. 

11. Az alapítvány pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér
és nem fogad el,  képviselőjelöltet  sem az országgyűlési,  sem a helyhatósági  választásokon
nem állított, illetve semmilyen módon nem támogatott, s mindezt a továbbiakra is kizárja.

12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a szoborpark karbantartásának költségeihez
évente hozzájárul. A szobrok karbantartásáról a kuratórium dönt.

13.  Az  alapító  okiratban  nem szabályozott  kérdésekben 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. törvény rendelkezései
irányadók,  annak  keretei  között  a  kezelő  szervezet  bármely  kérdésben  határozatot
hozhat.

Alapítás: Dunaújváros, 1990. január 22.
Módosítás: Dunaújváros, 2015. június

    Evgeny Tankhilevich                             Cserna Gábor
    ISD DUNAFERR ZRT Dunaújváros Megyei Jogú Város
     cégvezető                                  Polgármestere

Záradék:

Alapítók tanúsítjuk, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege mindenben 
megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dunaújváros, 2015. június

    Evgeny Tankhilevich                            Cserna Gábor
    ISD DUNAFERR ZRT Dunaújváros Megyei Jogú Város
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   cégvezető                                  Polgármestere
 
Tanú (név és aláírás):                                                                                                        
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

Tanú (név és aláírás):                                                                                                        
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
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