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I. MELLÉKLET 
 

ALAPÍTVÁNYT  LÉTREHOZÓ  OKIRAT 
 

(Az időközbeni valamennyi módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt, 2019…………….napján hatályos szöveg) 

 
 
Létrejött a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján, valamint a 2011.évi CLXXV. 
törvény rendelkezései figyelembevételével, az alulírott helyen és időben, a 4. §-ban felsorolt 
Alapítók közreműködése mellett a következő tartalommal. 
 
 
1. § Az alapítvány neve: 
 
Balaton Fesztivál Alapítvány 
 
 
2. § Az alapítvány székhelye: 
 
8360 Keszthely, Kossuth L. utca 28. 
 
 
3. § Az alapítvány célja: 
  
A nagy történelmi, kulturális és idegenforgalmi hagyományokkal rendelkező patinás 
Keszthely a Balaton nyugati idegenforgalmi szervező központja. 
 
A turizmus minőségének, emelésének, az idegenforgalmi szezon kinyújtása és nem 
utolsósorban az említett térség kulturális, művészeti, tudományos életének, értékeinek 
megismertetése céljából az Alapítók arra az elhatározásra jutottak, hogy e célok megvalósítása 
érdekében létrehozzák a rendezvények pénzügyi alapját, a fent nevezett Alapítványt. 
 
Az Alapítvány Keszthelyen kívül kiterjed a zalai Balaton-part, Hévíz és a Tátika-Rezi Régió és 
a Kis-Balaton területére. 
 
A cél megvalósítására az anyagi lehetőségek figyelembevételével és a térség kulturális 
szakembereinek segítségével és közreműködésével komolyzenei és könnyűzenei 
rendezvényeket, színházi előadásokat, kiállításokat, folklór műsorokat, utcai programokat 
stb. tervez, szervez, rendez.  
 
A Balaton Fesztivál Alapítvány célja, hogy a turisták, valamint helyi lakosok részére 
színvonalas, vonzó és nívós rendezvényeket tartson. 
Feladata konferenciák, tudományos tanácskozások szervezése. 
Az alapítvány célja továbbá egyéb közösségi célú rendezvényszervezés, a történelmi múlt 
megőrzésével kapcsolatos tevékenység, helyi értékek gyűjtése, hagyományőrzés, határon 
túli kapcsolatok ápolása, helyi és térségi civil szervezetekkel való együttműködés és a 
fiatalok, iskolás korosztály részére történő programok megvalósítása.  
 
A felajánláskor az adományozó megjelölheti az Alapítvány azon célját (rendezvény,) amelyre 
az adomány felhasználható.  
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Az Alapítvány vagyonába - az alapítványi célt szolgáló – hozzájárulásként nemcsak pénzügyi 
támogatást, hanem egyéb vagyoni érték kedvezményes vagy díjmentes szolgáltatás is 
felajánlható.  Az Alapítványnak joga van külföldi pénzeszközöket (devizát) is elfogadni. 
 
Az Alapítványt az alapítók határozatlan időtartamra hozzák létre. 
 
 
3/A. § Az Alapítvány tevékenységei: 
 
Az Alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja: 
 
- Kulturális tevékenység 
 
- Kulturális örökség megóvása 
 
 
4. § Az Alapítók: 
 
Az Alapítvány Alapítói az alábbiak: 
 
A./ Keszthely Város Önkormányzata  

Székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.  
Nyilvántartási száma: 734466 (Magyar Államkincstár) 
képviseli: Nagy Bálint polgármester 

 
B./ Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  

Székhelye: 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42.  
Nyilvántartási száma: 734389 (Magyar Államkincstár) 
képviseli: Pali Róbert polgármester  

 
C./ Pajtika Bánya Kft., Cserszegtomaj 

Székhelye: 8360 Keszthely, Tomaji sor 40.  
Cégjegyzék száma: Cg.20-09-060314 
képviseli: Czédula Tibor ügyvezető (Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága) 

 
 
5. § Az Alapítvány céljára rendelt vagyon: 
 
Az Alapítók az Alapítvány rendelkezésére bocsátják a következő készpénz összegeket. 
 
A./ Keszthely Város Önkormányzata:    200.000,- Ft 
 
B./ Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:   100.000,- Ft   
 
C./ Pajtika Bánya KFT:      75.000,- Ft 
 
D./ Pannon Consulting KFT:     50.000,- Ft 
 
A befizetést az Alapítvány bankszámlájára teljesítik az Alapítók. Az Alapítvány céljára rendelt 
vagyon elkülönített rendelkezésre állásáról bankszámla kivonatot csatolnak a nyilvántartásba-
vételi kérelem mellékleteként. 
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A Balaton Fesztivál Alapítvány bankszámláját a Kereskedelmi és Hitelbank Keszthelyi 
Fiókjánál nyitották, száma: 10404955-49512911-00000000. 
A bankszámla feletti rendelkezésre Pintér Márta kuratóriumi elnök és Őry Gábor József 
kuratóriumi tag együttesen jogosult. 
 
Az Alapítvány vagyona az Alapítók befizetéseiből, az Alapítványhoz később csatlakozók 
befizetéseiből és a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti bevételekből keletkezik. 
 
Az Alapítványhoz később csatlakozók által eszközölt befizetések és adományok az Alapítvány 
vagyonának részét képezik. Az Alapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni 
adományokat annak rendeltetése szerint kell felhasználni. Ennek hiányában azokat 
értékesíteni kell és a befolyó pénzösszeg az Alapítványt illeti meg. 
 
Azokat a vagyonrendeléseket, amelyek az Alapítvány céljára közvetlenül nem használhatók 
fel, úgy kell hasznosítani, hogy a hasznosítás hozadéka az Alapítvány céljaira felhasználható 
legyen. Az Alapítvány céljaira elsődlegesen az alaptőke kamatát kell felhasználni, majd 
szükség szerint az Alapítvány induló vagyonát meghaladó részt lehet felhasználni, de az 
induló vagyon 20 százalékát a kuratórium mindig köteles a bankszámlán tartani.  
 
 
6. § Az Alapítvány vagyonának felhasználása: 
 
A csatlakozók vagyoni hozzájárulásának teljes összege felhasználható az alapítványi célokra. 
A Kuratórium az Alapítvány vagyonának 50 %-át meg nem haladó hányada terhére 
gazdálkodási tevékenységet folytathat. A Kuratórium tagjainak igazolt pénzkiadásait az 
Alapítvány terhére ki lehet fizetni. 
 
Az Alapítvány bevételei:  
 
Az alapítóvagyon és a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti bevételek. 
 
Az Alapítvány kiadásai: 
 
Az alapítványi célra szolgáló kifizetések, az Alapítvány működésének 2011. évi CLXXV. 
törvény szerinti kiadásai. 
 
Az Alapítvány vagyonának kamatait, esetleg az induló vagyont meghaladó vagyontömeget, 
végül pedig az induló vagyon 20 %-át meghaladó vagyontömeget a kuratórium rendelkezései 
szerint az Alapítvány 3. §-ban megfogalmazott céljainak megfelelő módon kell felhasználni.  
Ennek keretében az Alapítvány céljainak megfelelően a 3. §.-ban írt rendezvények 
támogatását, előadások, kiállítások, folklór műsorok, utcai programok és egyéb rendezvények 
finanszírozását kell szolgálnia a felhasznált pénzügyi eszközöknek.  
 
Az Alapítvány támogathat olyan egyesületeket, társadalmi szervezeteket, vagy csoportokat, 
amelyek olyan tevékenységet fejtenek ki, amelyekkel elősegítik a jelen okirat 3. §.-ában foglalt 
alapítványi célok megvalósítását. 
A támogatás vagyoni eszközök ingyenes juttatásával történik.  
A felhasználásnál az Alapítvány mindig köteles figyelembe venni az 5. §-ban foglalt 
felhasználási ütemet és az ott leírt felhasználási korlátozást. 
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6/A. § Az Alapítvány tagjain kívül más is részesülhet szolgáltatásaiból.  
  
 
7. § Az Alapítvány kuratóriuma: 
 
/1/ Az Alapítványt kezelő szerve: az Alapítvány kuratóriuma. 
 
/2/ Az Alapítvány kuratórium dönt esetenként az Alapítvány vagyonának felhasználásáról. 
 
/3/ Az Alapítvány kuratóriuma évente legalább 1 ülést tart. 
 
/4/ Az Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány képviseleti szerve.  
 
/5/ Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: 
 
Pintér Márta (an.: Dr. Mencz Zsuzsanna) elnök, 8360 Keszthely, Bercsényi M. u. 65/D.   – az Alapítók 
képviselője 
Farkas Tibor (an.: Mázsa Anna) 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. – az Alapítók képviselője 
Kardos Laura (an.: Polgár Mária), 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 65.  - az Alapítók képviselője 
Őry Gábor József (an.: Rétfalvi Mária Valéria), 8921 Pethőhenye, Dózsa Gy. u. 38.  - nem az Alapítók 
képviselője  
Regényiné Király Éva (Ujvári Teréz), 8360 Keszthely, Pammer I. u. 1. - nem az Alapítók képviselője 
Farkas Berta (an.: Szabolcsi Ildikó), 8360 Keszthely, Kinizsi P. u. 22.  - nem az Alapítók képviselője 
 
/6/ A Kuratórium tagjainak jogai és kötelességei: 
- szavazati joggal részt vesz az Alapítvány kuratóriumának ülésein.  
- betekinthet az Alapítvány könyveibe. 
- részt vehet az Alapítvány rendezvényein. 
- köteles betartani az Alapszabályt. 
- köteles az Alapítvány bevételek növelése érdekében aktív tevékenységet kifejteni. 
 
/7/ A Kuratórium elnökének és tagjainak személyét az Alapítók határozzák meg. A 
Kuratórium tisztségviselőinek feladatát és hatáskörét külön szabályzatban kell lefektetni. A 
kuratóriumi tagság megszűnik: 
- lemondással, 
- visszahívással (Ptk. 3:398. § (2) bek.), 
- tag halálával, 
- tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 
- taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével (Ptk. 3:22. (1-6) bek., 3:397. § 

(3-4) bek., Btk. 61. § (1) és (2) bek. i) pont).  
 
/8/ A Kuratóriumot az elnök, illetve külön megbízás alapján az elnök által megbízott 
kuratóriumi tag hívja össze, évente legalább egyszer. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A 
Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább 50%+1 tag, köztük az elnök vagy az elnök által 
megbízott kuratóriumi tag megjelent az ülésen. A Kuratórium döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Az alapítóknak vagy bármely kuratóriumi tagnak az ok és cél 
megjelölésével írásban benyújtott kérelmére az elnök a kuratórium ülését köteles összehívni. 
Szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. 
 
 
A Ptk. 3:18 § (2) bekezdése alapján, ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott 
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
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A Ptk. 3:19 § (2) bekezdése alapján, 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.  

 
/9/ A Kuratórium üléseinek összehívása úgy történik, hogy azt - a napirend közlésével együtt 
- minden kuratóriumi taggal azt megelőzően legalább 5 nappal korábban, írásban kell 
megküldeni minden kuratóriumi tagnak. 
 
/10/ A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
/11/ Az Alapítvány vezető tisztségviselői vezetésük fennállása alatt sem személyesen, sem 
pedig a tagságukkal működő gazdasági társaság útján semmiféle gazdasági kapcsolatot nem 
létesíthetnek az Alapítvánnyal. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: 
 
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
 
A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:22 §-a, és a 3:397. §-a, valamint a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
61. § (1) és (2) bekezdés i) pontja tartalmazza, az alábbiak szerint: 
 
3:22.§ (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat 
a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
(5) 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. 
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
3:397. § (3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 
tagja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
 
Btk. 61. § (1) A közügyek gyakorlásától el kell tiltani azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy azok gyakorlásában részt vegyen.   
(2) A közügyektől eltiltott 



 

6 

 

i) nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője.  
 
Nem minősül előnynek az Alapítvány célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  
Az Alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más szervezet vezető tisztségviselője az 
a személy, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább 
egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.  
Ez az összeférhetetlenségi szabály vonatkozik az Alapítvány vezető tisztségviselőinek közeli 
hozzátartozóira is.  
 
/12/ Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium hagyja jóvá.  A Kuratórium az éves 
beszámoló jóváhagyásáról az általános határozathozatali szabályok szerint dönt. 
 
/13/ A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a 
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (valamint személye) megállapítható. 
 
A Kuratórium döntéseiről az abban érintetteket ajánlott postai küldeményben kell értesíteni, 
az alapítvány működésével összefüggő fontosabb kérdésekben történt döntéseket pedig a 
helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.  
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – előzetes írásbeli kérés alapján 
- bármelyik állampolgár betekintést nyerhet.  
Az Alapítvány működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói nyilvánosak. 
A kuratórium tagjait és elnökét az Alapítók 5 évre nevezik ki, mely tisztség, annak 
elfogadásával jön létre. 
Az alapítványt Pintér Márta kuratóriumi elnök és Őry Gábor József kuratóriumi tag 
együttesen képviselik. 
 
/14/ A kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában látják el, ezen tevékenységükért 
számukra díjazás nem fizethető. 
 
8. §(1) Az Alapítók a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozását határozták el. 
(Felügyelő Bizottság). A bizottság 3 tagból áll, az elnök és a tagok személyét az alapítók 
határozzák meg. 
 
(2) A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
(3) A felügyelő bizottság ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását.  
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 
 
 
(4) A felügyelő bizottság tagja a szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt 
vesz. 
 
(5) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
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a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 
 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
(6) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
 
(7) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 
A felügyelő bizottság tagjai: 
 
Tar László (an.: Andor Mária), 8360 Keszthely, Nádas köz 2. – nem az Alapító képviselője 
Nádler József Mihály (an.: Szabó Elza), 8360 Keszthely, Bessenyei u. 14.  – nem az Alapító képviselője 
Gachályi András (an.: Csepregi Anna), 8360 Keszthely, Honvéd utca 38.– nem az Alapító képviselője 
 
A felügyelő bizottság tagjait és elnökét az Alapítók 5 évre választják meg.  
 
A 2013. évi V. Polgári Törvénykönyvről szóló 3:26 § (2) bekezdése határozza meg az összeférhetetlenségi 
és kizáró szabályokat: 
 
„3:26 § (2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel 
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója 
a jogi személy vezető tisztségviselője.” 
 
 
9. § Csatlakozás az Alapítványhoz: 
 
/1/ Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy 
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem 
gyakorolhat.  
 
/2/ A csatlakozás módja az Alapítvány részére pénzbeli befizetés teljesítése, az Alapítvány 
bankszámlájára, vagy az Alapítvány részére természetben nyújtott, a célok elérése érdekében 
tett felajánlás. 
 
 
10. § Vegyes rendelkezések: 
 
/1/ Az Alapítvány jogi személy. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást sem nyújt. 
 
/2/ Az Alapítvány a jogi személyiségét a Zala Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétellel 
szerezte meg. 
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/3/ Az Alapítvány működése felett az ügyészség, a reá irányadó eljárási szabályok szerint 
törvényességi ellenőrzést gyakorol.  
 
/4/ A bírósági nyilvántartásba vétel után az Alapítók az Alapítványt nem vonhatják vissza.  
 
/5/ A jelen Alapító Okiratban nem szereplő kérdésekben a Ptk, valamint a 2011. évi CLXXV. 
törvény rendelkezései alkalmazandók.  
 
11. § Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyont a Goldmark Károly 
Művelődési Központ által szervezett Keszthelyi Nyár és Balatoni Ősz rendezvényeire, azok 
költségeinek fedezetére kell fordítani. 
 

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások 

alapján hatályos tartalmának. 
 

Kelt Keszthelyen, 2019. ………………….. napján. 

 
 
 
 
 
Keszthely Város Önkormányzata  Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 
képviseli: Nagy Bálint polgármester         képviseli: Pali Róbert polgármester 
 
 
 
 
 
 

Pajtika Bánya Kft.             Pannon Consulting Kft. 
képviseli: Czédula Tibor ügyvezető   képviseli: Dancs Zoltán ügyvezető 
 
 
 
Tanú I.:      Tanú II:. 
 
 
 
 


