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„PÉCSI TENISZÉRT” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

I. Az Alapítvány neve, székhelye 
 

Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány 
Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. 

II. Az Alapítvány célja 
 
Az Alapítvány célja a teniszélet fellendítése Pécsett és ehhez kapcsolódóan a régióban is, a 
sportág minél szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése, ideértve az utánpótlás 
nevelést, az amatőr hobbijátékot, mindezek szervezett formában történő támogatását, 
versenyek rendezését (korosztályos és amatőr szinten is).  

E cél érdekében az Alapítvány együttműködik a régióban ilyen célokra alakult más 
szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal, részükre szakmai segítséget nyújt, valamint 
anyagi lehetőségeihez mérten tevékenységükben támogatja azokat. 

Az Alapítvány közhasznú szervezet. A közhasznúsági fokozata: közhasznú. 

Az alapítvány közhasznú tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 26. § c) pontja szerint: 

1.   egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 
 

4.  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével 

 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet – nem főtevékenységként, másodlagos jelleggel – 
folytathat. Az Alapítvány az esetleges vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú 
tevékenységre fordítja. 
 
Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek 
figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb 
bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. 
 
Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. 
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III. Az Alapítvány vagyona 
 
Az Alapítvány induló vagyona az Alapító Okirat aláírásának idején 100.000 Ft, amely az 
alapítók jegyzéséből adódik. 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat, pénzzel, dologgal, tevékenységgel bármely 
belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, 
támogatni kívánja. 

Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról 
az Alapítvány Kuratóriuma dönt. 

A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem 
válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró 
illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. 

Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon 
hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a 
Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. 

IV. Az Alapítvány kezelője, a vagyon felhasználásának módja 
 
Az Alapító az Alapítvány kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg, mely - az elnököt is 
beleértve - 3 fős testület. 

A Kuratórium tagjai: 

- dr. Sárdy György – elnök ( 7621 Pécs Király u. 15. ) 
- Simon István ( 7624 Pécs Klimó György u. 21/B. ) 
- dr. Szabó Zsuzsanna ( 7700 Mohács  Béke u. 9. ) 
 

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak 
megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. 

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II. pontjában felsorolt 
célok megvalósításának valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon 
felhasználása pályázatok kiírása, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása 
útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről, az 
eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium 
dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes 
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott 
nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem 
szolgálhat.  

A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de a munkájuk során 
felmerülő indokolt költségeket az Alapítvány megtéríti. 

A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, 
az Alapítványra vonatkozó kérdésben. 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. A Kuratórium elnöke 
gondoskodik a Kuratóriumi ülések összehívásáról a napirend megjelölésével, a tervezett 
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időpont előtt legalább 3 nappal. Az ülés összehívása történhet szóban, telefonon, faxon, 
elektronikus úton vagy levélben.  A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. 

A Kuratórium tagjai jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven aláírásukkal 
igazolják. A Kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza. 

A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség 
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes, 
ha ülésén legalább 2 tagja jelen van.  

A Kuratórium 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, mint 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.  

Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a 
határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint 
személyét. 

A döntéseket, határozatokat meghozataluktól számított 8 napon belül írásban - személyesen 
vagy postai úton - kézbesíteni kell azoknak, akiket a döntés vagy a határozat érint. Ezen túl a 
határozatról összefoglalót kell elhelyezni az Alapítvány internetes weblapján. 

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli 
tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a 
Kuratórium elnöke az Alapítvány internetes weblapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások 
és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és 
megismerhetősége érdekében. 

Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az 
Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá–és fölérendeltségi vagy 
összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval 
bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium 
tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a 
Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.  

Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője, aki olyan közhasznú 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 tilalom a megszűnést 
követő két évig áll fenn. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A Kuratórium évenként köteles beszámolni az alapítóknak az Alapítvány tevékenységéről. 

Amennyiben a kuratórium tevékenysége az Alapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a 
kuratóriumot visszahívhatja, helyette új kuratóriumot jelölhet ki.  

Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az Ötmillió 
forintot nem éri el, ezért Felügyelő Szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az 
Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az Ötmillió forintot eléri vagy 
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meghaladja, az Alapító a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról. 

Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 

Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes 
jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 

 

V. Az Alapítvány képviselete 
 
Az Alapítvány képviseletére dr. Sárdy György jogosult önállóan. 

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési, valamint az utalványozási jog Simon István 
valamint dr. Sárdy György kuratóriumi tagokat együttesen illeti meg.  

Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat dr. Sárdy György képviselő 
gyakorolja. 

Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az 
Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog 
gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való 
felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes 
rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével 
kerülhet csak sor. 

Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium 
határozattal dönt a jelen Alapító Okirat V. pontjában foglalt rendelkezések szerint.  

 

VI. Az Alapítvány működésének nyilvánossága 

Az Alapítvány működése során keletkező iratokba, az elnök engedélyével és a vele történt 
időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet. 

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés, valamint a 
beszámoló elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi 
tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek. 

A közhasznúsági jelentés tartalmára a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók. Az 
Alapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. 
napjáig a saját honlapján közzétenni, továbbá az éves közhasznúsági jelentésbe bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

VII. Záró rendelkezések 
 

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén az alapító által rendelkezésre 
bocsátott vagyon visszaszáll az alapítóra, míg a megszűnés idején meglévő egyéb vagyont az 
alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani. 
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A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének 
feltétele, hogy a Baranya Megyei Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az 
alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse. 

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa 
tett Alapítványt nem vonhatja vissza. 

Az Alapító, vagyis a Sáros és Szőke Kft. (székhely: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7.) jelen 
Alapító Okirat aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben 
biztosított jogainak gyakorlására megszűnése esetére kijelöli Sáros Gyula Zoltánt, akinek 
lakhelye a jelen Alapító Okirat aláírásának időpontjában: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. (a 
továbbiakban: kijelölt személy). A kijelölt személyre, az Alapítóra vonatkozó rendelkezések 
az irányadók. 

 

Kelt: Pécs, 2007. április 04. 

  

 

 

 

ZÁRADÉK 
 
 

A Pécsi Teniszért Közhasznú Alapítvány 2007. április 04. napján kelt Alapítói Okirata a mai 
napon átvezetett változtatásokkal módosításra került. 
 
 
Kelt : Pécs, 2007. május 16. 

 

 

 

        

 


