
Budapest Főváros X, kerület Kőbányai 
Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testület ülése-
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala C/ 2)4h9f#K'/ Of)Jí) 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya -JQf-^M^ 4J/*ÜJ/IL 

Budapest, .': „.,., 

Tárgy: Javaslat alapítványok pályázati 
támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
„ifjúsági szervezetek működésének támogatására" kiírt pályázatra érkezett kérelmek 
alapján az alábbi alapítványok pályázati támogatását javasolom a Sport Ifjúsági Civil 
és Kisebbségi Bizottság határozatai alapján: 

- Az Arany Bánya Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 32.) részére a Janikovszky 
Éva Általános Iskolában megrendezendő „szüreti mulatság költségeire; 

- A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány (1101 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 25.) 
részére a Gyimesi tanulmányút, viselet és cipő vásárlása, javítása költségek tá
mogatására; 

- A Zöld Dió Alapítvány (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) részére a „Mestersé
gek nyomában" program költségeire. 

A pályázatok elbírálása során a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. 
április 27-ei ülésén az alábbi határozatokat hozta: 

„92/2010. (IV.27.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata: 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Arany-Bánya Alapítvány (1105 Budapest, Bánya utca 32.) kérelmére a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat „ifjúsági szervezetek műkö
désének támogatására" kiírt pályázatára „a Szüreti mulatság program költségeire" 
bruttó 130.000,- Ft összegű támogatást biztosítson - megállapodás keretében - a 
Bizottság tartalékkeretéből." 

„108/2010. (IV.27.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány (1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
25.) kérelmére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat „ifjúsági 
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szervezetek működésének támogatására" kiírt pályázatára „a Gyimesi tanulmányút, 
viselet és cipő vásárlása, javítása költségeire" bruttó 200.000,- Ft összegű támoga
tást biztosítson - megállapodás keretében - a Bizottság tartalékkeretéből. 

109/2010. (IV. 27.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a Zöld Dió Alapítvány (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) kérelmére a Bu
dapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat „ifjúsági szervezetek működé
sének támogatására" kiírt pályázatára „a Mesterségek nyomában program költsége
ire" bruttó 50.000,- Ft összegű támogatást biztosítson - megállapodás keretében -
a Bizottság tartalékkeretéből. 

Az Ötv.l0.§-a alapján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ru
házható hatáskörébe tartozik. 

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a soron következő ülé
sén tárgyalja, a bizottság döntését az Elnök a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslatok: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Arany Bánya Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 32.) az „Ifjúsági Szervezetek 
működésének támogatására" kiírt pályázatra érkezett kérelmére a „Szüreti mulatság" 
program költségeire bruttó 130.000,- Ft összegű támogatást biztosítson - megállapo
dás keretében - a Bizottság tartalékkeretéből." 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Hajdú Péter főosztályvezető 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Tö
rekvés Táncegyüttes Alapítvány (1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.) kérel
mére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat „ifjúsági szervezetek 
működésének támogatására" kiírt pályázatára „a Gyimesi tanulmányút, viselet és cipő 
vásárlása, javítása költségeire" bruttó 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít -
megállapodás keretében - a Bizottság tartalékkeretéből. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Hajdú Péter főosztályvezető 



3 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld 
Dió Alapítvány (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) kérelmére a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat „ifjúsági szervezetek működésének támogatására" 
kiírt pályázatára „a Mesterségek nyomában program költségeire" bruttó 50.000,- Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Bizottság tartalékkeretéből. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihály né főosztályvezető 

Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2010. május 5. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

> . 



Nyilvántartási szám: 

Érkezett: 2010. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

IFJÚSÁGI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 

1./A pályázatot benyújtó szervezet 

N e v e : ARANY-BÁNYA ALAPÍTVÁNY  

Címe 1 1 0 5 Budapest, Bánya u. 32. 

Adószáma: 18161430-1-42 

2.1 A témafelelős neve, telefonszáma, e-mail címe: Várkonyi Istvánné 

t e l . : 262-0087 e-mail: banyasuli(q)j3anyasuli.sulinet.hu 

3./ A szervezet pénzintézeti adatai: 

Neve: 0TP Bank NYRT 

Bankszámlaszáma: 11710002-20082855 

4./A program célja, részletes leírása: (1. sz. melléklet) 

5./Megvalósítás időszaka: 2010. szeptember - október hó 

6.1 A pályázott program címe és az igényelt összeg: 

Szüreti mulatság 170.000,- Ft 

Ft 

Ft. 

Ft 

Ft 

Mindösszesen: 170.000,- Ft 

http://sulinet.hu


A pályázat költségvetése: 

A program megnevezése 

Ugrálóvár 

A program megva
lósításához szüksé
ges összeg (kiadá

sok) Ft. 

140.000,-

Saját forrás 
összege (bevéte

lek) Ft. 

40.000,-

Pályázott 
összeg Ft. 

100.000,-

Kézműves anyagok. 70.000,- 30.000,- 40.000,-

Jutalmazás 40.000,- 10.000,- 30.000,-

Összesen: 250.000, 80.000,- 170.000,-

Bevétel: 80-OQQ>- Ft+Pályázott összeg 170.000,- Ft^Kiadás: 250.000,- F t 

Budapest, 2010. áp r i l i s 15. 

W; Jt3y-> ^ N * 
pályázó szervezet (intézmény) 

vejzetője 
Arasv Bá^y* ,„"..■"• "•*>■ 

a tíáawa Utcai Aítaiáu-w 
skalAí dyermekek Oaaísaüéi 

Adósaim: 18161430-1-42 
1105 Bp., Banya u. 32. 

P.H. 
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Pályázat a 2010. őszén megrendezésre kerülő Szüreti mulatságra 

Magyarországon a szüret hagyományosan szeptember vége és október közepe 
között kezdődött. Az ünneplés és a munkavégzés szorosan összefonódott. Ez a 
típusú jeles nap ma már kihalófélben van, hiszen az ünnepek alapvetően elváltak a 
dolgos hétköznapoktól. 
A szüret, akárcsak az aratás vagy más mezőgazdasági munka fontos 
közösségformáló és -megtartó szokás volt a paraszti társadalomban. Kezdetét 
közhírré tették, ezután megnyíltak a hegykapuk és elindult a munka. A szedést, a 
szőlőfürtök levágását a lányok és az asszonyok, míg a hordást a férfiak végezték. A 
reggeltől estig tartó szüretelés után este kezdődött a mulatság, azonban az igazi 
ünnepet a munka végét lezáró szüreti felvonulás és bál jelentette. 

Kőbányától nem áll távol ez a tevékenység, hiszen az egyik építészeti emléke, a 
Csősztorony még ma is erről tanúskodik azok számára is, akik nem ismernék a 
település múltját. Ezen szokást és az ezzel járó közösségformálást eleveníti fel 
immár 12. éve az Arany-Bánya Alapítvány rendezvénye. A hagyományokat játékos 
formában őrizzük, sorversenyekben, ügyességi játékokban imitáljuk a szőlő 
szedését, a must készítését. Ebben szülők, tanárok, diákok közreműködnek. Amíg a 
„nagy munka" folyik, a többi szülő gyerekek segítségével gulyást főz, vagy éppen 
paprikás krumpli rotyog a bográcsokban. Hogy a kevésbé lelkes diákok se 
unatkozzanak, nekik több kézműves foglalkozás kínál tartalmas szabadidős 
foglalkozást. Az ősz adta lehetőségek kihasználása mellett ( színes levelek, 
termések) más kreativitást igénylő díszítésekre is lehetőséget kínálunk. (Asztaldísz, 
üvegfestés, arcfestés, használati tárgyak festése, képeslap készítése ... hogy csak a 
legnépszerűbbeket említsem.) 
Több éve a legnagyobb sikert az iskola udvarán felállított légvár, ugrálóvár aratja. 
Mindig hosszú sor kígyózik előtte, hogy még egy picit szabadon ugrálhassanak 
kicsik, nagyok. 
A programot az elkészült ételek elfogyasztása, az eredményhirdetés (hiszen mindezt 
igyekszünk játékos keretek közé szorítani) valamint a „bál" helyett egy rövid közös 
táncház zárja. 

Ezek a programok évről évre nagy sikert aratnak. A színes paletta biztosítja, hogy 3-
60 éves korig minden vendég jól érezze magát, kikapcsoljon a heti robot után, 
jobban, kötetlen formában ismerhessék meg egymást a szülők, gyerekek, tanárok. A 
játékok mindig kicsit hagyományosak, kicsit újak, de a légvár, a bográcsolás, a 
kézműves foglalkozás, a sport sosem maradhat ki. 

2010. szeptemberében szintén ezt a hagyományt kívánjuk folytatni, mert napi 
munkánkban is tapasztaljuk a közösségformáló hatását, a hagyományok 
folytatásának fontosságát, a kulturált szabadidő igényes eltöltését. 

Szeretnénk, ha a nehéz gazdasági körülmények ellenére továbbra is magas 
színvonalon tudnánk hagyományos játszóházunkat megrendezni, ehhez kérjük az 
Önök segítségét. 



ARANY^-BÁMY^ 

■■tmmm. 

**W?®£>:-^m& 

'*%&.&. 

W*s&;..y í, 

Alapítvány 
■'Mr~: 

■■W, 

Alapító Okirata 

módosításokkal egységes s^erke-^etben 

2001. 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

, , . i - u i^™>7Óden alakulása következtében 
A gyereknevelés gyermekvállalás « « = * » * ^ ™ * * olyan minőségű életet 
kevesebb eszköz marad ma Magyarországon ^ ^ k e t % r f e l e l ő e n segffl Különösen 
eHenek, amely - d tesu, mmd f ^ * * £ £ * * £ . . vonzó programokon 
hinyoznak azon - ^ 0 \ r ^ a Í S l í ^ o z . s e f f t i a fermeknevelest, 
oroiekteken keresztül csatolva mas kozceloir meg™ v__í r e lv e hogy közveden anyagi 
^ n i k a gyermekek b e ü l e s z W é s e r A t ó l x ^ o t o o - ^ ^ ^ ^ ^ 
gnogatást nyúlon a gyermeknevelés^ es a* a n ■ £ £ £ * emeléséhez, az- alap.tok a 
számítástechnika oktatás és a, művészen kepzes szinvo í 

Az alapító 

Gyórfry László (a^KIettner Mária, szül: 1961. augusztus 19.) 1103 Budapest, 

Hidasi S ^ S * -01= W ^ b " 3°> U01 BUdaP^ POn8rÍC 

S á r r n á n y t L (an: Hegedűs Julianna szül: .962. augusztus 5.) 1103 Budapest, 
Cserkesz u. 84/a. ; 

2.§ 
Az Alapítvány neve 

ARANY-BÁNYA Alapítvány 

3.§ 
Az Alapítvány székhelye 

1105 Budapest, X., Bánya u. 32. 
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4 . § 
Az Alapítvány célja 

Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás szinvonalat és a tanári kar, 
valamint a hallgatók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza, ennek keretében 
- támogassa az iskolában a magas szinvonalú nyelvoktatás feltételeit, 
- a gyermeknevelés eszközeinek megteremtéséhez nyújtson segítséget, különös figyelmet 
szentelvén a nehéz körülmények között elő és az árva gyermekek nevelésére, fejlődésére, 
- segítse elő az oktatást és nevelésit, fejlődést segítő korszerű technikai eszközök beszerzését, a 
számítástechnika oktatásának fejlesztését;. 
- vállaljoa. részt> felnóttképzésbert"is* különösképpen a* nyelvoktatás és a számítástechnika 
te'rűlétéĥ ;-!"4j£-*'-->-- - ; ; - - l ^ - ' W l ^ i v ^ - ' ■ • 
r progágaljaázíegé"szséges;életmódot;azárravaló nevelést, ' . 
-itámogassat^ii'^szakttxülétens^dolgozók képzését; továbbképzését és az o t t tevékenykedni 

, -rkLvanokatkepzeset; szaJdcepzesetu tórí; • ^-> '<>-■?* *■* 

-gyarapítsaazoktatastechnikaieszkozoktaratr * -n.*?/^ ^ > ' C ^ í ? " f * V " v?^ *r 
- ösztönözze az idegén- nyelvi;"ismerétéinek megszerzését (nyelvvizsga megszerzése, nyelvi 
tanulmányút, nyelvoktatás támogatása)! " "?-"*'** ""W '* 
- ösztönözze a gyermekek művészetek iránü érdeklődésének felkeltését, segítse elő a 
tehetségek kiemelkedő képességű diákok tanórán kívüli képzését, ^ 
- támogassa a kiemelkedő képességű és hátrányos helyzetű tanulók oktatási renden kívüli 
képzését, 
- adjon ki ösztöndijakat, tűzzön ki dijat pályamunkákra, 
- segítse elő videofilmek és egyéb szakmai és felvilágosító kiadványok készítését, 
- lásson el minden olyan tevékenységet, amely működését gyarapitja, hatékonyabbá, tejesebbé 
teszi és a mindenkori hatályps jogszabályok illetve az erkölcs és etika szabályai által 
megengedhető, 
- működjön együtt hasonló vagy azonos profilú hazai és külföldi állami intézményekkel és 
közhasznú szervezetekkel. 

Az Alapítók leszögezik hbgy az Alapítvány közveden politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól függeden és azoknak anyagi támogatást sem korábban, sem pedig a 
jövőben nem nyújtott illetve nem nyújt. 

5.5 
Az Alapitányi tőke és az Alapítvány vagyona 

Az alapítványi tőke az Alapítvány vagyona. Az Alapítvány vagyonának minősül az alapítványi 
rűke, az annak működéséből származó minden bevétel, illetőleg minden csatlakozási összeg, 
valamint vagyontárgy. 

Az Alapitvány induló tökéjét az Alapitók bocsátják rendelkezésre. 

A/ induló tóTce 



Az Alapítók által rendelkezésre bocsátott: 

- 35.000,-Ft azaz: Harmincötezer forint 
amelyet az Alapítók a következőképpen bocsátanak rendelkezésre: 
Gyórffy László 25.000,-Ft, azaz Huszonötezer forint, 
Hidasi Antal 5.000,-Ft, azaz Ötezer forint, 
Sármány Katalin 5.000,-Ft, azaz Ötezer forint. 

Az Alapítók az induló tőkét az Alapitvány devizaszámla vezetésére is alkalmas folyószámlájára, 
iüetveletéá számlára fizetik, be. 

F/SzabadomfeBíasználIiató, vagyont: "■%■"_ 

:?,<$.<■■■■■ > ^ növekmények es ezek kamata, , 

6.$ 
Az Alapitvány jellege 

> 
r . 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve 
jogi személyiség nélküli szervezet csadakozhat, amennyiben egyetért az alapítványi rendelés 
céljával és azt támogatni kívánja. 

Az Alapítványhoz csadaközhatriak konkrét pénzbeni befizetésekkel, az Alapitvány céljait 
elősegítő dolgok és szolgáltatások biztositásával. A dolgok lehetnek ingó és ingadan 
vagyontárgyak is. A befizetések növelhetik az Alapitvány vagyonát, vagy pedig a befizető 
rendelkezése szerint fordíthatók közvedenül alapitványi célokra. 

Csadakozók nem válnak a csadakozás tényével alapitókká. 

a A csadakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról ,1 
Kuratórium dönt. 

7-5 
Alapitványi vagyon felhasználásának módja 

A Kuratórium rendelkezik az alapitányi vagyonnal, dönt .innak felhasználásáról a felhasználás 
módjáról és sorrendjéről. 

Az alapitványi vagyon felhasználásának jogcímei: 

- célirányos feladatok finanszírozása, az ezekkel kapcsolatok költségek fedezete, 
- propagandatevékenység költségeinek biztosítása, 
- az. Alapitvány működésével összefüggésben felmerülő költségek finanszírozása, beleértve az 
Alapitvány részére munkát végzők díjazásúi .':.■. igazult költségeik megtérítését. 
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8.§ 
Az Alapítvány szervezete és működése 

Az Alapítvány kezelő szerve az 5 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait az Alapítók kérik fel 
és bízzák meg. 

A Kuratórium tagjai ingyenesen látják el tevékenységüket, csupán a tevékenység ellátásával 
kapcsolatos költségtérítés illetve a Kuratórium által előzetesen meghatározott költségátalány 
illeti meg őket. 

A Kuratórium az Alapítók egyetértéséver állapítja meg működését, alakítja ki ügyrendjét. 
Működése során: 

"':.'■- gondoskodik az Alapítvány vagyonának az; álápi.tookiratban rögzített céloknak megfelelő. 
^felhasznáJasarolLMegjiatározzaa kitűzöttcélmegN^ositásáhoziszükséges feladatokat^személyi :. V. . 

f ^*éVtárgyi feltételeket; g ó n d o s k o ^ :.'..! ^ v í ' 
i g d f o g a d a s a i o i , ; ; v j ; ■■' • -y ,■•{'. •^.•■;-''->-W'-S'^-Í-'V-'^V^.,;, .:,•..:"■■-, .■ ; :-i-^/ ; ' : ■".•.^■uisi; 

- £ Í ^ # % ^ f e l a d a t a a r Alapitványcéljárarendeltvagyon^;leghatékonyabb működtetése, kűtefe^níndénr ^j$'áMi0 
'•§$$' § f megtenni annak érdekébenihogy az* Alapítvány .^^i^zpg^^^&^^^^'^^^^."':''-^i'^[ 

V ., lehetőségek keretein belül megfelelően gyarapítsa..' ^ :rV ^ V . ^ ' ^ - S ? ^ ' '■':'T-;í^;t':''r;;"'>'•'''' : í? ; , ' ' ;- '•: 

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja. 

A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze. A meghívást az átvétel igazolására alkalmas módon 
kell kézbesíteni, az ülés tervezett időpontját megelőzően 8 nappal, a tárgysorozat 
megjelölésével. 

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek eredeti példányát a jelenlévők 
aláírásukkal hitelesítenek. 

A jegyzőkönyvnek egy-egy másolati példányát az aláírást követő 3 0 napon belül tájékoztatásul -
meg kell küldeni az Alapitónak. 

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az Alapítvány működési szabályzatának meghatározása, megváltoztatása, 
- döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, adományok elfogadásáról, 

- az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása, 
- döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány működési szabályzata a Kuratórium 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

A kuratórium tagjainak megbízása határozadan időre szól. 

9-5 
Az Alapítvány és képviselete 

A/Kezelés 



Az Alapítvány kezelője a Kuratórium. A Kuratórium tagjait az Alapító Okirat mellékletét 
képező okirat szerint az Alapítók kérik fel. 

Az Alapítványhoz csadakozókkal való minél jobb kapcsolattartás érdekében megfelelő számú 
csadakozó esetén a Kuratórium - ügyrendjében szabályozott módon - létrehozza a 
Csadakozók Tanácsát, melynek tiszteletbeli elnökét Alapítók kérik fel. 

Az Alapitványi célok elérése, valamint a kitűzött szakmai elképzelések megvalósítása 
érdekében a Kuratórium - ügyrendjében, szabályozott módon - konzultatív jeléggel létrehozza 
a Tudományos Tanácsot, amelynek elnökét az Alapítók kérik fel. 

^^^^Aláp i tvány jógi személy,, képviseletére'"^ .•:•-%:*§$ 
^ ^ É f f f e e g v i s e l ő j e jogosult ... ■ .■:,. / ^fiéfé^^&bi' ^'l-l'-:f:^':' ^;3^%ffi^'. - v á f ó l t 
S«gsE*£$íi-'-~ ■:''■' : ; " ^^ '^-f^^-.- .^^f.--^^ ' vo -'■' ■' ...-"̂ iv-'•;■ ■'■ ,'-.-: "■ • v'Vi-'̂ .-:; •'-.. ..',-. ^-:S§vSíSíf 
&M$%&'.Az: Alapítvány nevében aláirásra.az elnök és aTtitkar: önállóan is jogosult . . . . ; z%,#,. -.. AUQJ§ÍW^' 
<>T*P$,' ' ' ' ' . ■ ■ ' " .;;-'-'- • : : ' - •■ '■< :f,'^^?-'"-'**';-'Vf"'"•• ' :• ■■■• ' • '•.»•■..• v" '■•■ - ' ' V ^ ^ V 7 ? , , ; 

•*jii 

Gazdálkodó tevékenység 

Az alapitványi tőke értékének megőrzése, gyarapítása és a szolgáltatások folyamatos teljesítése 
céljából az Alapítvány gazdálkodó tevékenységet is folytathat, azonban ez nem válhat 
főtevékenységgé. Az Alapítvány vagyona a vállalkozás esedeges tartozásainak fedezetére nem 
használható fel. 

- 11. § 
'Kapcsolattartás 

A Kuratórium legalább évente egyszer beszámol az Alapitóknak a vagyon és hozadékának 
felhasználásáról. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles 
tájékoztatni az Alapítványhoz csadakozókat munkájáról, így 
különösen az alapitványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A tájékoztatás általában 
tömegtájékoztatási eszközökkel, a nyilvánosság utján történik, vagy egyedi kérésre vagy 
anélkül is - a csatlakozók névre szóló tájékoztatása utján is. 

Névre szóló igazolást kell adni a befizetésről - legkésőbb tárgyévet követő jvinuár 31. napjáig -
a betétszámlát kezelő bank kivonata alapján a csadakozók részére, amennyiben felajánlásukat .1 
Kuratórium elfogadta. 

12. § 
Az Alapítvány megszűnése 

Az Alapítvány megszűnik, ha jogszabály vagy bíróság így rendelkezik. 

m-
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13. § 
Zárórendelkezések 

Jelen alapitványrendelésben, mint Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgán 
Törvénykönyv 74/A-74/F §-ai az irányadók. 

Ezen alapitványrendelés jelen Alapító Okirattal létrehozott Alapítványnak a Fővárosi Bíróság 
által történő nyilvántartásba vételével válik érvényessé. 

Budapest,2001. november 05. 

Gyórffy László Hidasi Antal 

Sármány Katalin 

Előttünk, mint tanuk előtt: 
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Fővárosi Bíróság 

Pk.60742/1996 

KIVONAT 

alapítvány nyilvántartási adatairól 

Az alapítvány nyilvántartási száma: 6351 
Az alapítvány neve: ARANY-BÁNYA Alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 1105 Budapest Bánya u.32. 

Az alapítvány célja: A Bánya utcai általános iskolás gyermekek nevelésének 
támogatása, oktatási színvonalának emelése. 

Az alapítvány célja szerinti besorolása: 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: 
Debreczeni Judit dr. ,1104 Budapest Harmat u. 79. 
Csonkáné Czibolya Éva ,1105 Budapest Harmat köz 5. 

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat 
száma, kelte: Pk.60742/1996/5,1996.10.24. 

A kivonat a fent meghatározott alapítvány 2005 év május hó 19. napján hatályos 
adatairól készült. 

Kelt:, 2005 év május * hó 19. napján. 



A Törekvés Táncegyüttes Ifjúsági és 
gyermekcsoportjainak pályázata a 2010. 

évi programjainak támogatására 



Rövid tájékoztató a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány tevékenységéről és 
az általa támogatott Törekvés Táncegyüttes 2009. évben megvalósult 

programjairól 

A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 1992-ben jött létre, melyet a táncosok, és 
vezetőik, az 1961-ben alakult Törekvés Táncegyüttes támogatására hívtak életre. 
Együttesünk az elmúlt 48 évben - a háromszoros kiváló együttes és arany 
minősítés megszerzése - mellett bejárta Európa szinte valamennyi országát, 
hírnevet szerezve a magyar táncnak, és kerületünknek, Kőbányának. 
Gyermekcsoporjaink több elismerésben részesültek. Rendszeresen veszünk részt 
a kerületi néptáncfesztiválon, ahol mindig csoportjaink a legsikeresebbek, 
valamint a Balatonbogiári gyermek néptáncfesztiválon, ahol az elmúlt 10 évben 
három 1. két 2. és két 3. helyezést értünk el, és több mint 50 szakember értékelte 
munkánkat. Az elmúlt évben együttesünk 28 bemutatót tartott, nem egyszer 140-
150 fellépő táncossal, nem beszélve a táncházakról, edzőtáborokról és egyéb 
közösség építő programokról. Az országos gyerek fesztiválokon történő 
megjelenések mellett, fontosnak érezzük a helyi igények kielégítését. 
Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Törekvés Táncegyüttes a környék 
legnagyobb néptánc bázisává nőtte ki magát. Fontosnak érezzük, hogy a 
felnövekvő generációnak megmutassuk a már feledésbe merülő szokásokat és 
hagyományt. Az elmúlt évi három nagy ívű - több mint egy órás - bemutatónk is 
ezt példázza, amikor is a környék iskolásainak és az érdeklődőknek, a Húsvéti, a 
Lakodalmi szokásokat, valamint a Karácsonyi ünnepkör szokásait mutattuk be. 
E programjainkat továbbra is műsoron tartjuk. Külföldön, Szicillia szigetén -
2009-ben - a Törekvés Felnőtt csoportja képviselte Magyarországot. Az együttes 
kiveszi részét az Alapítványon keresztül - a helyet adó intézményünk a Törekvés 
Művelődési Központ - kifestéséből is. Minden évben a felnőttek és a nagyobb 
kamaszok kifestenek egy jó nagy részt az épület helységeiből. Ezzel eddig az 
évek alatt legalább 7-8 millió forintot takarítottak meg. Ez is azt mutatja, hogy 
magukénak érzik a helyet, ahol próbálnak, és ahol népes közösségünk éli 
mindennapjait. Úgy gondolom a közös munkánál nincs személyiség és 
közösségfejlesztőbb forma. A humanista értékrend és etnikai tolarencia kérdése 
nálunk igazából nem kérdés, hiszen a táncokon keresztül mélyebben megismerik 
az adott etnikum kultúráját, hagyományát és a színpadon be is mutatják azt. 
Jelenleg a magyar táncaink mellett szlovák, román, cigány táncokat, valamint a 
határainkon kívüli magyarok táncait is táncolja együttesünk. Fontosnak érezzük, 
hogy határainkon túli magyar csoportokat - lehetőségeinkhez képest - vendégül 
lássunk. Tavalyelőtt, a gyimesi gyereket, néhány hete a Gyimesközéploki 
felnőttek adtak műsort az együttesünknek, ill. az érdeklődőknek, majd közös 
táncházzal feleződött be a program. Rengeteg barátság szövődött, és nyáron mi 
megyünk a Gyimes völgyébe. Együttesünkről még rengeteg információt lehet 
megtudni a weblapról. 



A Törekvés Táncegyüttes 2009. év programjai 

Január 10. 
Február 13. 
Február 14. 
Február 20-22. 
Március 15. 
Április 3-5. 
Április 17. 

Május 2. 

Május 6. 
Május 8-10. 
Május 11. 
Május 15. 
Május 16. 

Május 17. 

Május 21. 
Május 27. 

Május 28. 
Május 30-Június 1 

Június 2-5. 

Június 19. 
Június 20. 
Augusztus 4-17. 

Október 16. 
November 14. 
November 21. 

November 28. 

December 4. 
December 5-6. 
December 18. 

Fellépés a Normafa Hotelben - Felnőtt csoport 
Farsangi táncház - minden csoport részvételével 
Fellépés a Bara Hotelben - Felnőtt csoport 
Edzőtábor Veresegyházán - Felnőtt csoport 
Fellépés KŐBÁNYA ünnepi megemlékezésén - Felnőtt csoport 
Edzőtábor Veresegyházán - Suttyó csoport 
Gyimesközéploki csángó gyerekek fogadása a TÖRI-ben, 
fellépés, táncház - minden csoport bevonásával 
Fellépés a Közép-Magyarországi Néptánc Fesztiválon - Csepelen 
Cseperedő és Suttyó csoport 
Fellépés Pannonhalmán - Felnőtt csoport 
Fellépés a Törekvésben, a Nyugdíjas Klub Anyák napi műsorán 
Edzőtábor Veresegyházán - Cseperedő csoport 
Fellépés és táncház egy angol diákcsoportnak - Suttyó csoport 
Fellépés A KOSZI Fesztiválon - Cseperedő és Suttyó csoport 
Fellépés a KOSZI Fesztiválon - Apróságok, Kis-cseperedők, 
Cseperedők és Suttyók 
Fellépés a Közép-Magyarországi Néptánc Fesztivál döntőjén a 
Klauzál Gábor MK-ban, Budafokon - Suttyó csoport 
Fellépés a Bem Iskola műsorán a Törekvésben - Felnőtt csoport 
Évadzáró fellépés és táncház a Törekvésben - minden 
gyerekcsoport 
Fellépés a Vajda Péter Iskola Műsorán - Felnőtt csoport 
.Fellépés a balatonbogiári Méta néptánc Fesztiválon - Suttyó 
csoport 
Festés a Törekvés MK. Több termében, és a külső vakolat bejárati 
oldalán 
Tűzugrás - népszokások, népi játékok, versenyek, táncház 
Fellépés az Országos Tűzugrás rendezvényén - Felnőtt csoport 
Vendégszereplés Szicíliában Vita és Leonforte város nemzetközi 
néptánc fesztiválján - Felnőtt csoport 
Szüreti mulatság a Törekvésben 
Az emberi élet fordulói című előadás 
Fellépés Pestszentimrén a Sportkastélyban a Hunyadi Mátyás 
Gimnázium Szalagavatóján 
Fellépés a Törekvésben az Északi Járműjavító bezárás előtti 
összejövetelén, rendezvényén 
Mikulás táncház a Törekvésben 
Edzőtábor Veresegyházán - Felnőtt csoport 
Karácsonyi Ünnepi műsor a Törekvésben az összes csoport 
részvételével 



A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány ifjúsági és gyermek csoportjainak 
pályázata, az együttes 2010 évi programjainak és beszerzéseinek 

támogatására 

Mielőtt rátérnék 2010. évi programunkra, úgy gondolom az elért eredményekről 
is essen néhány szó. 2008-ban sikerült az Alapítványnak kicserélnie az elavult 
erősen szennyezett, több mint 25 éves színpadi függönyt, - ez kb. 800.000 Ft 
volt -, valamint a próbaterem hangrendszerét, ami kb. 300.000 Ft-ba került és 
már rendkívül akadályozta a normális működést. Ezeket az összeget 
adakozásból, támogatásból, és pályázatokból teremtettük elő. 
Kétszer kellett előadnunk a nagy érdeklődésre való tekintettel a legnagyobb ívű, 
legtöbb embert megmozgató műsorunkat mely „Az emberi élet fordulói " címet 
viseli és az ősszel és idén tavasszal került bemutatásra, és igen nagy elismerést 
váltott ki. Grandiózusságára jellemző, hogy nem egyszer 150 táncos is jelen van 
a színpadon. Meglévő műsorainkat is szinten tartjuk. Továbbra is tervezzük az 
év olyan néphagyományaira épülő rendezvényeinek lebonyolítását, melyek a 
magyarság e gyöngyszemeire hívná fel a figyelmet, és nem hagyná kikopni azt. 
Terveink a következők 
1. Idén is, folytatva hagyományunkat havonta rendezünk, rendeznénk egy olyan 
rendezvényt, mely az aktuális hónap jeles napjaira hívná fel a figyelmet és az 
érdeklődők, akár aktívan is részt vehetnének benne. Ilyenek, pl.: 

január - Új évi népszokások, vízkereszt 
február - Balázsolás, Bálint napja, farsang 
március - Gergelyjárás, Sándor József Benedek 
április - Húsvéti ünnepkör szokásai 
május - Pünkösdi népszokások 
június - Szent Iván éj, tűzugrás 
szeptember - Kis farsang, Szent Mihály napi vásár 
október - Szüreti népszokások, kukorica fosztás 
november - Márton napi népszokások, Erzsébet és Katalin nap 
december - Mikulás és karácsonyi népszokások, fonó 

2. Aktívabban szeretnénk részt venni a kőbányai Szent László napi néptánc, 
néphagyomány tematikájú programjaiban. Várjuk az önkormányzat felkéréseit! 
3. Színpadon bemutatott oktató műsorok a kerület iskolásainak egy-egy 
témakörben melyek kapcsolódnak a honismeret tantárgyhoz. A műsorok 1 óra 
időtartamúak és a különlegessége, hogy gyerekek adnának programot 
gyerekeknek népviseletben, eszközökkel, zenekarral, narrátorral. Az eddig 
elkészült négy témakörben: 

- Húsvéti népszokások 
- Lakodalmi szokások 
- Az emberi élet fordulói 
- Karácsonyi ünnepkör szokásai 



4. Rendszeres táncházak tartása. 
5. Alkalmi felkérések megvalósítása a kerület Önkormányzata, iskolái, és más 
intézmények számára és természetesen mindenki részére. 
6. Edzőtáborokon, fesztiválokon, külföldi vendégszerepléseken való részvétel. 
(a kiírások folyamatosan jelennek meg. Eddig, a felnőtt csoportnak egy 
törökországi fesztiválra körvonalazódik a meghívás, míg a Suttyó csoport 
Erdélybe, Gyimesbe látogat) 
7. Testvérkapcsolati rendezvények, valamint ünnepeken való szereplések 
8.A szerényebb szociális körülmények között élő fiatal táncosok költségeinek 
(nevezési, utazási, szállás költség ) anyagi támogatása. 
Fent leírt programok megvalósítása csak nagy összefogással történhet meg. 
A Törekvésben táncoló több mint 100 gyermek csak megfelelő anyagi háttérrel 
kaphatja meg a minőségi képzést. Azonban, a mostani gazdasági helyzet még 
inkább ellehetetleníti a családokat, és a tandíjon kívül csak nagyon kevesen 
tudják kigazdálkodni a szereplések, ill. a tánchoz szükséges viseletek és lábbelik 
árát. Tájékoztatásul csak néhányat: 1 pár csizma 35.000 Ft, 1 pár karakter cipő 
15.000 Ft. A másik az erdélyi, gyimesi út buszköltségének finanszírozása, mely 
kb. 1.000.000 Ft-ot tesz ki. Ott a helyi táncokat, a helyi emberektől tanulhatnák 
a kamasz táncosok. Nincs annál szomorúbb, amikor valamelyik gyerek nem 
lehet együtt a többi társával pusztán csak a pénz miatt. 
Ezekhez a terveinkhez szeretnénk megnyerni az önkormányzatot támogatónak. 

Pályázatunk tárgya, konkrét tervünk 
Támogatást szeretnénk kérni az alábbiakhoz: 
Gyimesi tanulmányút busz költsége kb.: 1.000.000 Ft kért összeg: 100.000 Ft 
Viselet javítás, vásárlás 600.000 Ft kért összeg: 100.000 Ft 
Csizma, karakter cipő 300.000 Ft kért összeg: 100.000 Ft 

A kért támogatás összesen 300.000 Ft. 
Fenti terveket a három vezető: Manninger Miklós, Vizi Eszter és Vizi Tibor 
csak sok támogatással, biztos anyagi háttérrel tudja megtenni. Az egyre 
nehezebb életkörülmények sokkal több és koncentráltabb munkát igényel a 
vezetőktől. Rájuk hárul a művészeti munka mellett a támogatások és működési 
feltételek megteremtése, biztosítása. Mozgalmas, öröm - és munkával teli év 
előtt áll idén is együttesünk. 
Kérem a Tisztelt Döntéshozókat, hogy támogassák terveinket, hogy még sok 
évtizeden keresztül ünnepelje évfordulóját a Törekvés Táncegyüttes. 

Budapest, 2010-04-09 

.ÓK-í:.'.... fa fa.::> 
Vizi Tibor 

pályázatért felelős 



Nyilvántartási szám: 
Érkezett: 2010. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
IFJÚSÁGI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 

1./ A pályázatot benyújtó szervezet 
Neve: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 
Címe: Budapest, 1101. Könyves Kálmán krt. 25. 

2.1 A témafelelős neve, telefonszáma: Vízi Tibor 
06-30-384-5339 

3./ A szervezet pénzintézeti adatai: 
Neve: Budapest Bank Rt. 
Címe: 1061. Budapest, Andrássy út 12. 
Bankszámlaszáma: 10102086-15210202-00000003 
Adószáma:18036644-l-42 

4.1 A program célja, részletes leírása: (1. sz. melléklet) 
5./Megvalósítás időszaka: 2010.01.01-2010.12.31. 
6.1 A pályázott program címe és az igényelt összeg: 
Gyimesi tanulmányút busz költség támogatás 
Viselet javítás, vásárlás 
Csizma, karakter cipő 

100.000 Ft 
100.000 Ft 
100.000 Ft 

Mindösszesen: 300.000 Ft 



A pályázat költségvetése: 

Program megnevezése 

Viselet javítás, vásárlás 
Csizma, karakter cipő 

Összesen: 

a program meg saját forrás Pályázott 
valósításához összege összeg Ft 

szükséges ösz- (bevételek) 

szég (kiadások) Ft 

Ft 

l.OOO.OOOFt 900.000 Ft 100.000 Ft 
600.000 Ft 500.000 Ft 100.000 Ft 
300.000 Ft 200.000 Ft 100.000 Ft 

1.900.000Ft l.OOO.OOOFt 300.000Ft 

Bevétel: 1.600.000 Ft+Pályázott összeg 300.000Ft = Kiadás: 1.900.000Ft 

Budapest, 2010.04.09 

,.< '/-!_ 1 
pályázó 
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F ő v á r o s i B í r ó s á g 
1363 Budapest 
Markó u. 27. 
13. Pk. 66.774/1991A8. 

V E G Z E S 

A bíróság elrendeli a 2.527 sorszám alatt nyilvántartásba vett Törekvés Táncegyüttes 
Alapítvány elnevezésű alapítvány nyilvántartási adataira vonatkozó alábbi változás 
bejegyzését. 

Azalapítvány képviselete megváltozott. 
Az eddigi képviselő Csendes Viktor képviseleti joga megszűnt. 
Az alapítvány új képviselőjének neve és lakcíme: 
Farkas Illés József 4112 Budapest, Komondor u. 10. fszt. l/a. 

Az alapítványt kezelő szerv összetétele megváltozott. 
Csendes Viktor, Bánfi Mihály és Szabó Norbert kuratóriumi tagsága megszűnt. 

A kuratórium új tagjainak neve és lakcíme: 
Farkas Illés József 1112 Budapest, Komondor u. 10. fszt. l/a. 
Bánhegyi Boglárka 1224 Budapest, Barackos u. 97/b. -
Kerekes András 6800 Hódmezővásárhely, Csengettyű köz 4. 

Maninger Miklós és Vizi Tibor kuratóriumi tagsága változatlan. 

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2006. év június hó 15. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye. : 

INDOKOLÁS 

Az alapítvány alapítója kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítványt érintő változás 
nyilvántartáson átvezetése iránt. A becsatolt iratokból a iíróság megállapította, hogy a 
módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak. 
A bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B § (5) bek. valamint a 12/1990. 
(VI. 13.) EM rendelet alapján a rendelkező rész szerint határozott. 

Budapest, 2006. évi július hó 31. napján 
Magyarné dr. Erőss Mónika sk. 

/"V, ->-í.oX bíró 

A kiadmány hiteléül: Földiné Lovas Ildikó/ <£ s-^C^iX ^D\ 
l ~: í?>#\ \ ó l 



1991. június 25-én kelt 
A L A P Í T Ó O K I R A T 

a 2006. június 15-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

1.) Az alapítvány neve: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

2.) Az Alapítvány székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

3.) Az Alapítók adatai: 

* Vizi Tibor 
anyja neve: Dózsa Erzsébet 
született: 1965. szeptember 26. 
lakik: 1205 Budapest, Aradi u. 34/A. 

* Maninger Miklós 
anyja neve: Nagy Julianna 
született: 1941. j anuár 3. 
lakik: 1134 Budapest, Bulcsú u. 23/A. 1/1. 

4.) Az Alapítvány célja: 

* néphagyományok és népi kultúra megőrzése, 
* utánpótlás nevelésének támogatása, 
* a Törekvés Táncegyüttes fenntartásának elősegítése, 
* magyar és nemzetközi kulturális kapcsolatok elősegítése, 
* a Táncegyüttes szereplésének (belföldön és külföldön) támogatása. 

5.) Az Alapítvány vagyona: 

Az Alapítvány induló vagyona 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint. 

Az Alapítvány nyitott, bármikor csatlakozhat hozzá bármely házai és külföldi 
természetes vagy jogi személy,, közösség ha az alapító okirat rendelkezéseit illetve 
célkitűzéseit elfogadja. A hozzájárulás lehet pénz, - deviza külföldi esetében deviza -
ingatlan, vagyontárgy, értékpapír, vagyoni értékkel bíró jog átengedése vagy olyan 
szolgáltatás nyújtása, amely az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását elősegíti. 

.Az Alapítványhoz csatlakozók közül feltételt csak azok szabhatnak, akik 
1.000.000,- Ft-nál nagyobb mértékben járulnak az Alapítványhoz. A feltétel nem lehet 
ellentétes az Alapítvány célkitűzéseivel. A feltétel elfogadásáról az Alapítvány 
szervezete a Kuratórium dönt, az elutasítást nem köteles indokolni. Az elutasítás ellen 
jogorvoslat nincs. Az Alapítvány céljára adományozott hozzájárulás nem követelhető 
vissza. 

Az Alapítvány vagyonát elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. Az Alapítványban 
megjelölt célok kedvezményezettjeit az Alapítvány Kuratóriuma jelöli ki. 
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A vagyon felhasználása alapvetően az alapítványi cél megvalósítását kell, hogy 
szolgálja. Az Alapítvány készpénzben vagy értékpapírban megtestesülő tőkéjének 
összege bármilyen jogcímen történő felhasználás miatt 20.000,- Ft alá nem csökkenhet. 
A fel nem használt készpénzt a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell 
pénzintézetnél betétként kamatoztatni, vagy bármikor beváltható kamatozó illetve 
árfolyamnyereséget biztosító értékpapírba fektetni. 

Az Alapítvány gazdálkodása nonprofit jellegű, kizárólag csak olyan gazdasági 
tevékenységet végezhet, mély az alapítói célok elérését szolgálja, de ebben az esetben 
sem kezdhet az Alapítvány olyan -vállalkozásba, amelyben korlátlan felelősséget kell 
vállalnia. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak akkor kezdhet, lia a 
rendelkezésére álló pénz összege 100.000,- forint fölött van. 

Az Alapítvány szervezete: 

Az Alapítvány testületi és egyben kezelő és intéző szerve a Kuratórium, melynek tagjait 
az alapítók jelölik ki, illetve hívják vissza. Amennyiben az alapítók a későbbiekben nem 
rendelkeznek a Kuratórium kijelöléséről, vagy a Kuratórium későbbiekben kijelölt tagjai 
a feladat ellátását nem vállalják a Kuratóriumot a Ptk. 74/C. § (2) bekezdése alapján a 
bíróság jelöli ki. 

A Kuratórium-működési rendje: 

* A Kuratórium létszáma 5 fő. A kuratóriumi tagokat határozattal az alapítók jelölik 
ki és hívják vissza. A Kuratórium tisztségviselője a Kuratórium elnöke. 

* A Kuratórium tagj ai illetve tisztségviselőj e -új raválaszthatők és visszahívhatók. 
* A Kuratórium tagjai feladatukat kötelesek személyesen ellátni. 
* A Kuratórium legalább háromhavonta ülést tart. 
* A Kuratórium- ülésein tanácskozási -joggal, meghívottként részt vehetnek a 

Kuratórium által meghívottak. 
* A Kuratórium ülését a Kuratórium tagok maguk közül választott tagj a vezeti. 
* Rendkívüli ülés összehívását bármelyik kuratóriumi tag kezdeményezheti, ennek 

szükségességéről az elnök dönt. 
* Az ülések időpontjáról, témájáról minden kuratóriumi tagot legalább öt 

munkanappal előbb értesíteni kell. 
* A Kuratórium akkor határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen 

- igazolható módon - meghívtak és azon a Kuratórium legalább három tagja jelen 
van feltéve ,̂ hogy nincsenek többségben az alapító kuratóriumi tagok. 

* Amennyiben a kuratóriumi ülésen nem jelenik meg a Kuratórium legalább három 
tagja, úgy a Kuratórium ülését 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell 
hívni. 

* A Kuratórium határozatait a jelenlévő kuratóriumi tagok legalább háromötödös 
szótöbbséggel hozza. A meghozott határozat csak abban az esetben érvényes, ha 
az alapító kuratóriumi tag vagy tagok szavazata mellett a nem alapító kuratóriumi 
tagok részéről is legalább azonos vagy azt meghaladó számú és azonos tartalmú 
szavazat került megejtésre. 

A fenti szabályozás miatt a szavazategyenlőség esete fogalmilag kizárt. 
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A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a levezető 
elnök, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az alapítóknak 
meg kell küldeni 
A Kuratórium minden év első negyedévében összegzést készít a tevékenységéről 
és a források felhasználásáról. 
A Kuratórium az Alapítvány vagyonát a jó gazda gondosságával köteles kezelni. 
A Kuratórium tagjai díjazásban részesülhetnek. 

Amennyiben a feladatok ellátása munkaszervezet kialakítását igényli, a 
Kuratórium döntése alapján az Alapítvány jogosult a megfelelő munkaszervezetet 
létrehozni és a munkaszervezettel kapcsolatos kiadásokat - ideértve a 
munkabéreket, megbízási díjakat, egyéb jogcímen kifizetett díjakat is - az 
Alapítvány vagyona.terhére elszámolni. A Kuratórium e döntése meghozatalánál a 
legmesszebbmenőkig köteles az Alapítvány érdekeit szem előtt tartani és a 
bürokratikus, nagy létszámú munkaszervezet létrehozásától tartózkodni. 

' 8.) A Kuratórium ügyvitele: 

A Kuratórium ügyvitelével kapcsolatos mindennemű könyvelési és nyilvántartási, 
készpénzkezelési munkát a Kuratórium által kijelölt tag/személy végzi, aki 
-tiszteletdíjban részesülhet. 
Az Alapítvány ügyvitelével "kapcsolatos iratanyagba a Kuratórium bármely tagja 
betekinthet. Az utalványozás és az elszámolás az alapítványok gazdálkodási rendjéről 
szóló rendeletben foglaltak szerint történik. (96/1988. (XTL22.) MT rendelet) 

A működéssel kapcsolatos iratokba történő betekintés az érdekelteknek az érdekeltség 
igazolása esetén lehetséges az Alapítvány székhelyén lévő irodai helyiségben 
munkaidőben. 

A Kuratórium tagjai: 

A kuratórium tagjai automatikusan: a Törekvés Táncegyüttes mindenkori vezetője, a 
Kű Törekvés Egyesület mindenkori titkára, és az Alapítvány mindenkori gazdasági 

ügyintézéséért felelős személye. 

* a Törekvés Táncegyüttes vezetője 
Maninger Miklós 
lakik: 1134 Budapest, Bulcsú u. 23/A. 1.1. 
anyja neve: Nagy Julianna 
született: 1941. j anuár 3. 

* a Törekvés Egyesület titkára 
Vizi Tibor 
lakik: 1205 Budapest, Aradi u. 34/A. 
anyja neve: Dózsa Erzsébet 
született: 1965. szeptember 26. 
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az Alapítvány gazdasági ügyeiért felelős személye, akit az alapítók egyúttal a 
r./ Kuratórium elnökének jelölnek ki: 

Farkas Illés József 
lakik 1112 Budapest, Komondor u. lO.fsz. l/a. 
anyja neve: Erdős Magdolna 

jszületett: Budapest, 1977. szeptember 11. 

továbbá: 

* Bánhegyi Boglárka 
lakik: 1224 Budapest, Barackos u. 97fb. 
anyja neve: Nagy Gyöngyi 
született: Kazincbarcika, 1979. január 18. 

* Kerekes András 
lakik: 680(1 Hódmezővásárhely, Csengettyű köz 4. 
anyja neve: Tapp Katalin 
született: Szeged, 1978. április 21. 

Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke Farkas Illés József önállóan jogosult. 

Kuratórium feladata: hogy gondoskodjon az alapítványi célkitűzések 
megvalósításáról. 

Ennek keretében a Kuratórium dönt különösen: 

* az Alapítvány éves szakmai tevékenységének meghatározásáról, 
* az alapítványi vagyonnal való gazdálkodásról, 
* az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, 
* a Kuratórium működési szabályzatának elfogadásáról, 
* az Alapítvány által benyújtott pályázatok támogatásáról, 
* az alapítványi támogatás odaítéléséről. 

A kuratóriumi ülés összehívását bármelyik kuratóriumi tag, vagy bármelyik" alapító 
kezdeményezheti olymódon, hogy az erre vonatkozó indítványt a javasolt időpont, hely és 
napirend megjelölésével a Kuratórium elnökével kell írásban közölni az ülés javasolt 
időpontja előtt 15 (tizenöt) nappal. Az elnök a javaslat kézhezvételétől számított 3 napon 
belül tartozik az ülést összehívni és a meghívóban a napirendet közölni az érintettekkel. A 
meghívó kézhezvételétől számított 3 napon belül bármelyik kuratóriumi tag vagy alapító 
javaslatot tehet a napirendben eredetileg nem szereplő pont felvételére írásban ugyancsak a 
Kuratórium elnökénél, amelyet az elnök közölni tartozik a fenti módon minden kuratóriumi 
taggal. 

A Kuratórium ülésén a fenti módon közölt napirenden nem szereplő kérdésekben csak akkor 
lehet döntést hozni, ha az ülésen minden kuratóriumi tag jelen van és a kérdés napirendre 
tűzése ellen nem tiltakoznak. 
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A Kuratórium ülései nyilvánosak, de különösen indokolt esetben a jelenlévő kuratóriumi 
tagok legalább 60 %-ának ilyen tartalmú döntése alapján adott kérdés(ek) tekintetében 
elrendelhető az ülés(ek) zártsága. A Kuratórium tagja a határozathozatalban nem vehet részt, 
ha ő vagy közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a~ oárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A Kuratórium tagja nem lehet az Alapító, illetve képviselőjének közeli hozzátartozója, 
élettársa (Ptk. 685. § b.) pont) 

Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, akinek vonatkozásában az 
1997. CLVI. tv. 9. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállnak. 

9.) Az Alapítvány jegyzése: 

Az Alapítvány kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá elnök nevét 
önállóan írja. 

10.) Az Alapítvány működése: 

Az Alapítvány a jelen okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében önállóan 
gazdálkodik. Az Alapítvány kizárólag a hazai lakosság érdekében működik, pártoktól 
független, azoktól támogatást nem kap, nem fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet 
választáson nem állít, nem támogat és ezt a továbbiakban is kizárja. 

A nyilvános pályázat kiírására az Alapítvány ügyrendjében szabályozott feltételek 
szerint. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá mindazokat az alapítvánnyal 
kapcsolatos kérdésköröket, melyeket az alapító okirat nem kellő részletességgel 
szabályoz az Ügyrend tartalmazza. Az ügyrendet a Kuratórium hagyja jóvá. Az 
ÜgyrenddeL szabályozott kérdések nem lehetnek ellentétesek jelen alapító okirat 
rendelkezéseivel. 

Az Alapítvány a működését nyilvánosságra hozhatja, céljait ismertetheti és célok 
támogatására felhívást tehet közzé. 

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi 
módjáról, beszámolóinak nyilvános közléséről az itt nem rendezett kérdésekben az 
Alapítvány Ügyrend "Működési és Szolgáltatási Szabályzat melléklete" rendelkezik, 
mely mellékletet a Kuratórium - minden tagjának egyhangú határozatával - jogosult 
-megszövegezni és elfogadni. 

10/AAz Alapítvány éves bevétele nem haladja -meg az 1997. évi CLVI. tv. 10. § (1) 
bekezdésében rögzített 5 millió forintot, ezért nem kerül sor még Felügyelő Bizottság 
létrehozására. 
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10/B. Közhasznúság: 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételi fokozata: 

"közhasznú" (egyszerű közhasznú) 

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja szerinti közhasznú 
tevékenységek közül a: 

* nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

* kulturális tevékenység 

tevékenységeket gyakorolja. 

Az Alapító rögzíti, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezr. 

Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az.a jelen 
Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

10/C. Közhasznúsági jelentés készítése, éves beszámoló jóváhagyása: 

1. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. 

2. Az éves beszámoló jóváhagyásának módja: 

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyására a Kuratórium jogosult a 
Kuratórium adminisztratív teendőinek ellátásával megbízott(ak) írásbeli 
előterjesztése alapján. 

A Kuratórium döntéseit "Határozatok Könyvében" rögzíti. Minden 
határozatnál feltüntetésre kerül a döntés időpontja, hatálya, a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya. A vezetőszerv döntéseiről az érintetteket ajánlott levélben 
kell értesíteni. Mivel az Alapítvány nem kiemelkedően közhasznú fokozatú 
közhasznú szervezetnek, hanem csak közhasznú fokozatú szervezetnek minősül, 
ezért a kuratóriumi döntéseket helyi és országos sajtó útján nem köteles 
nyilvánosságra hozni, de biztosítja az érdeklődőknek a Határozatok Könyvébe 
történő betekintési lehetőséget az Alapítvány székhelyén előzetes időpont 
egyeztetést követően. 
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11.) Az Alapítvány nyilvántartásba vétele: 

Az alapítók az Alapítványt h a t á r o z a t l a n időre hozzák létre és tudomásul 
veszik azt, hogy az Alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági 
nyilvántartásba vétele szükséges. 

12.) Az Alapítvány megszűnése: 

Az Alapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg. Megszűnése esetén az 
Alapítvány esetleges vagyona a Törekvés Egyesületet illeti. 

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

Budapest, 2006. június 15. 

Vizi Tibor Maninger Miklós 

Készítette, ellenjegyezte: 

190khal2 
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Nyilvántartási szám: 

Érkezett: 2010. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

* * IFJÚSÁGI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 

1./ A pályázatot benyújtó szervezet 

Neve: Z o Lp Q10 PrLA p i T i/4 /lV  

Címe UCi %Uc^-^st € m , > y J u t / o 'W- f-^) 

Adószáma: 4 <f / 3- 7- *r ^ 3- - ^ ~ *t ^ 

2./A témafelelős neve, telefonszáma, e-mail címe: áíA. 

3./ A szervezet pénzintézeti adatai: 

Neve: 0 T P  

Bankszámlaszáma: <(U / °c^ ^ - Z o C ^ 4 " ^ ^  

4./ A program célja, részletes leírása: (1. sz. melléklet) 

5./Megvalósítás időszaka: 3 c ( C - ÍU.C.L^Í^ (T ~cj  

6./ A pályázott program címe és az igényelt összeg: 

Ft 

Ft. 

_Ft 

Ft 

Mindösszesen: Ft 
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A pályázat költségvetése: 

A program megnevezése A program megva
lósításához sziiksé-

CH^^Ldk; , ges összeg (kiadá-
" /<,■ T Í V • s o k ) F t -

Saját forrás 
összege (bevéte

lek) Ft. 

L^JL^ÍA^Q/X^IO ( J 0 OO 3 Ű C Ű 

Pályázott 
összeg Ft. 

PyMJi^ii^, cuu@%rwítAkCtf ^ O ■■ tfoű ö X ^ O 2_ r? C- O o 
' {> \] \i 

■■j^lpJix&JcKdaC' ÜiQlhfy^- ö~t <J^ / ~ U I Ü O O 
1 \ J 
irdkAJudo , Kv̂ <-4xéd 4p ^ J" í>o O ^ Ű Ü O < 2.. O OO 

CL CJO: 

Összesen: €r c ^ / £ 6CO ^ 3 • CV> 

Bevétel: l í ^ ^ Ft+Pályázott ö s s z e g e °DO Ft=Kiadás :<f-r.Qoo Ft 

Budapest, 2010. A ^ W Ü Ü í f 

pályázó szervezet (intézmény) 
vezetője 

P.H. £< 
%.% 
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Mesterségek nyomában 

A program célja: egy középkori udvar megjelenítése zenével, tánccal, 
jellegzetes tevékenységekkel, mesterségek kipróbálásával, hogy tanulóink 
bepillantást kapjanak ebbe a történelmei korszakba, megismerjék a régi 
mesterségeket. 
Célunk: ismeretek szerzése a gyakorlat útján, tevékenykedtetés 

Tantárgyi koncentráció:történelem, irodalom, rajz, zene, technika 

Előkészítés: régi mesterségek gyűjtése, cégérek tervezése 
múzeumlátogatás 

Megvalósítás: meghívott kézművesek segítségével 
mézeskalács 
csuhézás 
gyertyaöntés 
bőrözés 
szövés- fonás 

A program zárása: vetélkedő, mulatság tánccal, zenével 



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Szarvasné Szombati Éva (Budapest XIIL, 1961. augusztus 19., 
anyja neve: Virág Mária) 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. II. épület, I. 
lépcsőház IV. emelet 3. szám alatti lakos, mint a Zöld Dió Alapítvány -
képviselője az alapítványt akként jegyzem, hogy az alapítvány géppel 
vagy kézzel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve, illetve 
rövidített neve alá nevemet önállóan az aláírási címpéldánynak 
megfelelően írom. 

Szarvasné Szombati Éva 

Dr. Halasi Lívia 
közjegyző 

1105 Bp.,Szt. László tér 7-14. 
Tel.: 260-09-02 Fax: 433-28-03 

1131. A. 1274/2006 ügyszám 

_-„.-—__-- TANÚSÍTVÁNY 
Alulírott doktor Halasi Lívia budapesti közjegyző tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt 
Szarvasné Szombati Éva 
(Budapest XIIL, 1961. augusztus 19., anyja neve: Virág Mária) 
1101 Budapest, Hungária körút 5-7. II. épület, I. lépcsőház IV. emelet 3. szám alatti lakos, — 
aki személyazonosságát az 150305 BA számú személyazonosító igazolványával, míg 
lakcímét a 934816 CL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, 
előttem saját kezűleg írta alá. r 
Kelt Budapesten, 2006. Kettőezer-hatodik év május hó 25. huszonötödik napján. 

doktor Halasi Lívia 
budapesti közjegyző 

O^ UCAJUH^ V^UAJJ"^- ^T^f^í -^UU* ' ^ ^ 
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1363 Budapest, 
Markó u. 27. 
9. Pk. 60.625/1993/8. 
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A Fővárosi Bíróság a 4175. sorszám alatt nyilvántartott Zöld DióAlápfívanytTtö^hásznuY g y 

fokozatú szervezetnek minősíti. 

A bíróság egyben elrendeli az alábbi változások nyilvántartásba vételét. 

Az alapítvány képviselete megváltozott. 

Dr. Párdi Mátyás képviseleti joga megszűnt. 

Az új képviselő neve és lakcíme: 

Szarvasné Szombati Éva v 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 2/1. 4/3. 

A kezelő szerv összetétele megváltozott. 

Dr. Párdi Mátyás, Láposi Ferencné, Drabek Frigyesné, Makó Zoltánné, Kovács 
Róbert, Héthelyiné Vincze Éva, Mészáros Tamásné kezelő szervi tagsága 
megszűnt. 

Gál Judit és Nagyné Horváth Emília kezelő szervi tagsága nem változott. 

A kezelő szerv új tagjai: 

Szarvasné Szombati Éva u 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 2/1. 4/3. 
Solymosiné Horváth Zsuzsanna " 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 5/1. 8/3. 
Terehné Makó Éva y 1072 Budapest, Nyár u. 22. 
Illés Erika ^ 1144 Budapest, Kerepesi út 136-138. 4/58. 
Bódiné Hejtejer Ildikó "■' 1117 Budapest, Irinyi u. 36/b. 7/30. 

A bíróság elrendeli a nyilvántartás kiegészítését az alábbiakkal: 

A kezelő szerv tagjainak neve és lakcíme: 

Szarvasné Szombati Éva 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 2/1. 4/3. 
Solymosiné Horváth Zsuzsanna 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 5/1. 8/3. 

' Terehné Makó Éva 1072 Budapest, Nyár u. 22. 
Illés Erika 1144 Budapest, Kerepesi út 136-138. 4/58. 



Bódiné Hejtejer Ildikó 
Gál Judit 
Nagyné Horváth Emília 

1117 Budapest, Irinyi u. 36/b. 7/30. 
1106 Budapest, Tárna u. 4. 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. IX. ép.I/6. 

Az alapító okirat módosításának kelte: 2005. április 13. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

I N D O K O L Á S 

Az alapítók 2005. április 14. napján érkezett beadványukban változások bejegyzésére és 
közhasznú szervezetté minősítésre irányuló kérelmet terjesztettek elő. 

A bíróság a becsatolt alapító okirat és egyéb iratok alapján megállapította, hogy az alapítvány 
az 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) 26. §. c.) 4., 9., 10. és 14. pontjába foglalt közhasznú 
tevékenységet folytat, működésének szabályai megfelelnek a Ksztv. előírásainak. 

Mindezek alapján a bíróság az alapítványt a Ksztv. 22. §. (3) bekezdés értelmében közhasznú 
szervezetté minősítette. 

A Ksztv. 3. §-a alapján az alapítvány a közhasznú nyilvántartásba vétellel szerzi meg 
közhasznú jogállását. 

Az alapítók úgy határoztak, hogy az alapítvány működésének biztosítása érdekében 
visszahívják a kezelő szervet. A kezelő szerv tagjai közül dr. Párdi Mátyás, Láposi Ferencné, 
Drabek Frigyesné, Makó Zoltánné, Kovács Róbert lemondtak tisztségükről. Mészáros 
Tamásnét és Héthelyiné Vincze Évát az alapítók visszahívták tisztségükből. A bíróság a 
visszahívó határozatot nyilatkozat tételre megküldte a kezelő szerv tagjainak, akik a felhívásra 
határidőben nem nyilatkoztak. 

A bíróság a változások nyilvántartásba vételét az 1960. évi 11. tvr. (Ptké) 91/A. § (1) 
bekezdése, valamint a Ptk. 74/c. § (6) bekezdése és a 12/1990. (VI.13.) IM rendelet 1. §. (1) 
bekezdése alapján rendelte el. 

Budapest, 2005. június 6. napján. 

Dr. Homolya Szilvia s.k. 
titkár 

A kiadmány hiteléül: 
Farkas Lászlóné , 
CT~- • /■ v '■ \ 
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A „ZÖLD DIÓ" Alapítvány 
Alapító Okirata 

(módosítással egységes szerkezetbefoglalt szöveg) 

Alulírott 

Kovács Róbert igazgató (1211 Budapest, Táncsics M. u. 50. 4/B.), mint a Bem József 
Általános Iskola képviselője (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) és 
Nagy Istvánné (1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 5/1. 9/1.), mint a Bem Diák 
Sportegyesület képviselője (1101 Budapest, Hungária körút 5-7.) 

mint alapítók, a Fővárosi Bíróság nyilvántartásába 4175. sorszám alatt bejegyzett Alapítványt 
hoztak létre határozatlan időre, mely Alapítványt a továbbiakban közhasznú szervezetként 
kívánnak működtetni az 1997. CLVI. törvényben foglalt rendelkezések szerint. Ezen alapítói 
szándékra figyelemmel alulírott alapítók az alapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét a következők szerint határozzuk meg: 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Az alapítók: 

Bem József Általános Iskola 
cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
képviseli: Kovács Róbert igazgató 

Bem Diák Sportegyesület 
cím: 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 

képviseli: Nagy Istvánné elnök 

2.2. Az Alapítvány neve: 

„ZÖLD DIÓ" Alapítvány 

3.3. Az Alapítvány székhelye: 1101 Budapest, Hungária körút S-7. 
n. 

ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

2.1. Az Alapítvány célja: Az alapítvány tevékenysége tudományos, oktatási, jótékonysági és 
kutatási jellegű lehet. Arra törekszik, hogy segítse megteremteni az iskolai oktatás 
legkedvezőbb feltételeit, de nem lehet a célja, hogy direkt módon beavatkozzon az iskolai 
oktató, nevelőmunkába. 

a) a korszerű alapképzés (oktatás) anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, 
technikai berendezések beszerzése, különös tekintettel a számítástechnika 
fejlesztésére, 

b) a tanulók egészségneveléséhez és sportolásához szükséges eszközök beszerzése, 
rendszeres testmozgás ösztönzése, kulturális- és sportrendezvények támogatása, 

c) a gyermekek környezeti jelenségek iránti érzékenységének fejlesztése, 
környezetvédelmi, környezetgazdálkodási ismereteinek megalapozása, 



d) tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, a nyertesek 
díjazása, pályázatok kiírása és szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek 
segítése, 

e) iskolai és lakótelepi kulturális, környezetvédelmi szabadidős programok, táborok, 
valamint a diákok szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok támogatása, 

f) pedagógiai kutatások segítése, magas színvonalú tudományos és oktatási munkáik 
támogatása mind tárgyi, mind személyi feltételeit illetően, valamint a pedagógusok 
továbbképzésének támogatása, innovációk ösztönzése, a magas színvonalú 
nevelőmunka elismerése, 

g) a nyelvtanulás támogatása. 

2.2 Az Alapítvány célja szerinti közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 
c. pontja alapján: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
9. környezetvédelem 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
14. sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatatott sporttevékenység kivételével. 

2.3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kijelenti, hogy sem országgyűlési 
képviselőt, sem megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Az Alapítvány 
által nyújtott támogatások, szolgáltatások a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők. 

m. 
CSATLAKOZÁS 

Az Alapítvány nyílt alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes személy, vagy jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni 
adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat A csatlakozási szándékot írásban kell 
bejelenteni, melynek elfogadásáról Kuratórium dönt. ** 

IV. 
AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA 

4.1. Az Alapítvány induló vagyona 50.000,- azaz ötvenezer forint, melyet az alapítók az 
Alapítvány céljának elérése érdekében az Alapítvány bankszámláján egyszeri 
átutalással elhelyeztek az alábbiak szerint: 

Bem József Általános Iskola 10.000,-Ft 
cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Bem Diák Sportegyesület 40.000,-Ft 
cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Az Alapítvány további bevétele lehet pályázat alapján elnyert támogatás és egyéb 
céltámogatás. Az Alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az Alapítvány jogosult 
országos és helyi gyűjtéseket szervezni, és vállalkozási tevékenységet folytatni. 

4.2. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona felhasználható. 
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratórium) illeti meg. 



4.3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során 
elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapító okiratban meghatározott 
tevékenységére fordíthatja. Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet 
kíván folytatni, annak részletes szabályait a Befektetési Szabályzatban kell 
meghatározni. 

4.4. A Kuratórium az Alapítvány céljának megvalósítása során a támogatás elnyerésére 
pályázatot hirdet. A pályázati hirdetmény tartalmazza a benyújtandó pályázati 
feltételeket. Intézmények és magánszemélyek egyaránt jogosultak a pályázat 
benyújtására. A pályázati rendszeren kívül a Kuratórium egyénileg előterjesztett 
kérelmeket is elfogadhat. A támogatás odaítéléséről a Kuratórium a beérkezett 
pályázatok vagy kérelmek alapján dönt, figyelembe véve az alapítványi célokat. 

A természetbeni adományokat lehetőleg az adományok rendeltetése szerint kell 
felhasználni, e lehetőség hiányában értékesíteni kell. Értékesíteni vagy hasznosítani 
kell az Alapítvány céljára közvetlenül nem használható természetbeni 
vagyonrendeléseket. 

4.5. Amennyiben az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, 
úgy az azt biztosító támogatóval köteles erről írásbeli szerződést kötni, amelyben a 
támogatással való elszámolás feltételeit és módját rögzíteni kell. Az igénybevett 
támogatások az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások, szolgáltatások bárki 
által megismerhető. 

Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 
ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel, az államháztartástól kapott támogatást hitel fedezetéül illetve hitel 
törlesztéséül nem használhatja fel. 

4.6. Az Alapítvány tisztségviselőit, vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel, képviseleti 
jogkörrel és bankszámla feletti rendelkezési jogkörrel rendelkező személyeket, a 
támogatót, valamint e személyek Ptk. 685. §-a szerinti hozzátartozóját cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti, kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek a célokkal 
összhangban bárki által igénybe vehetők. 

* 

V. 
KURATÓRIUM 

5.1. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. Az alapítványi vagyont a rendelkezésre 
bocsátásától kezdődően és folyamatosan a mindenkori érvényesen megválasztott, az 
elnököt is magában foglalód főből álló Kuratórium kezeli. 

A Kuratórium elnökét és tagjait, határozatlan időre az alapítók kérik fel és jelölik ki. 
Alapítók a kijelölést visszavonhatják, ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány 
célját veszélyezteti. 

A Kuratórium elnöke: Szarvasné Szombati Éva 
anyja neve: Virág Mária 
lakcím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 2/1. 4/3. 



A Kuratórium titkár: 

A Kuratórium tagjai: 

Solyihosiné Horváth Zsuzsanna 
anyja neve: Takács Mária 
lakcím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 5/1. 8/3. 

Terehné Makó Éva 
anyja neve: Hamerli Éva 
lakcím: 1072 Budapest, Nyár u. 22. 

Gál Judit 
anyja neve: Szekrényesi Róza 
lakcím: 1106 Budapest, Tárna u. 4. 

Illés Erika 
anyja neve: JJrda Erzsébet 
lakcím: 1144 Budapest, Kerepesi út 136-138. 4/58. 

Bódiné Hejtejer Ildikó 
anyja neve: Palotás Ildikó 
lakcím: 1117 Budapest, Irinyi u. 36/b. 7/30. 

Nagyné Horváth Emília 
anyja neve: Molnár Mária 
lakcím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. IX. ép. 1/6. 

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az Alapítványi vagyon Alapítványi 
célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási 
kérdésekben. 

Az alapító évente legalább egy alkalommal jogosult tájékoztatást kérni a Kuratórium 
addig végzett munkájáról, így különösen az Alapítványi vagyon kezeléséről és 
felhasználásáról. Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium egyhangúlag hagyja 
jóvá. 

Összeférhetetlenségi szabályok 

5.3.1. Az a személy, aki másik olyan közhasznú szervezetben - a szervezet 
megszűntét megelőző két éven belül, legalább egy évig - töltött be vezető tisztséget, 
amely az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a 
közhasznú szervezet megszűnésétől számított két évig nem lehet ezen Alapítvány 
vezető tisztségviselője. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

5.3.2. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, (Ptk. 685. § b./ pont) élettársa (továbbiakban: hozzátartozó) 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 közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás. 
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5.3.3. Felügyelő bizottság kijelölése esetén nem lehet a felügyelő bizottság elnöke 
vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: 

a./ a kuratórium elnöke vagy tagja 
b./ a közhasznú szervezettel a 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 bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és 
a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve 

á.l az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

5.3.4. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más 
közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles erről az Alapítványt 
tájékoztatni. 

.4. A Kuratórium működése: 

A Kuratórium évente egy alkalommal ülésezik, és ezen túlmenően szükség szerint 
(rendkívüli ülés) ülésezik. 

Az Alapítvány Kuratóriumát az elnök hívja össze, de az összehívást bármelyik tag is 
kezdeményezheti. A napirendi pontokat tartalmazó meghívónak az ülés napjánál 5 
nappal korábban kell a meghívottakhoz megérkeznie. 

A Kuratórium határozatképességéhez öt tag jelenléte szükséges, azonban a megjelent 
tagok közül nem lehetnek többségben az alapítókkal függőségben lévő személyek, 
illetve szavazatuk nem lehet döntő a határozathozatalnál. 

Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani legalább 15, de nem 
több mint 30 napra. A határozatképtelenség miatt megismételt kuratóriumi ülések 
határozatképességére is az eredeti szabályok vonatkoznak. 

A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén - megismételt ülés esetén is - az 
elnök szavazata dönt. 

A Kuratórium üléseit az elnök vezeti le. 

.5. Határozatok és nyilvánosság 

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden tag aláír. A 
kuratórium által hozott határozatokról a kuratórium elnöke külön, nyilvántartást vezet, 
melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, - nyílt szavazás esetén 
- a szavazásban részt vett kuratóriumi tagok neve, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya. A kuratórium elnöke az érintetteket a kuratórium döntéseiről 
írásban tájékoztatja. 
A Kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza 
nyilvánosságra. 



Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, illetve a közhasznúsági 
jelentésbe az Alapítvány székhelyén - valamelyik kuratóriumi taggal előre egyeztetett 
időpontban - bárki betekinthet. A közhasznúsági jelentésről bárki jogosult saját 
költségén másolatot készíteni. 

Az Alapítványnak nyilvánosságra kell hozni a működés módját, a szolgáltatások 
igénybevételének a módját és a beszámolók közléseit, melyeket a Kőbányai Hírek 
elnevezésű folyóiratban tesz közzé. 

A Kuratórium, vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során 
harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel. 

VI. 
KÉPVISELET 

6.1. A Kuratórium nevében annak elnöke önállóan jogosult az Alapítvány képviseletében 
eljárni. 

6.2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Szarvamé Szombati Éva, mint a 
Kuratórium elnöke és Solymosiné Horváth Zsuzsanna, mint a Kuratórium titkára 
együttesen jogosult. 

6.3. Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy az Alapítvány elnöke az Alapítvány 
képviseletében a kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott alapítványi név 
alatt a teljes nevét önállóan írja alá. 

vn. 
MEGSZŰNÉS 

7.1. Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyv 
74/E. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a nyilvántartásból való törléssel 
szűnik meg. 

vrn. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

•Í 

8.1. Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány közhasznú jogállását közhasznú 
szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 

8.2. Az Alapítók az 1997. évi CLVI. törvény 10. §-ában foglaltakra figyelemmel vállalják, 
hogy amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, úgy a 
vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoznak létre. 

8.3. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az alapítók nem vonhatják 
vissza. Az Alapítók az Alapító Okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt 
esetben módosíthatják. 

8.4. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány szervezeti és 
működési szabályzata rendelkezik, mely nem lehet ellentétes az alapító okirat és a 
Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel. 



8.5. Alapítók a jelen Alapító Okirat elkészítésére és ellenjegyzésére a dr. Fabók Márta 
Ügyvédi Irodát (képviseli: dr. Fabók Márta ügyvéd, 1061 Budapest, Andrássy út 14.) 
bízták meg. 

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Budapest, 2005. április 13. napján 

M>\^J., I 
Bem József Altalános Iskola 

Képv.: Kovács Róbert igazgató 

iVc*V| UU^^~s> 
Bem Diák Sportegyesület 

Képv.: Nagy Istvánná elnök 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzőn, Budapest, 2005. április 13. napján: 
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