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Előterjesztés 

r;,J-J...--. számú előterjesztés --

a Képviselő-testület részére 
a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Tárnok Mária, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (l 0 55 Budapest, Falk Miksa 
utca 6. V/l O., a továbbiakban: Alapítvány) elnöke kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a budapesti Millenáris 
parkban 2017. február 18-án huszonegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Csángó Bál 
költségeinek támogatása iránt. A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai között szerepel az európai és hazai etnikai 
és nemzeti kisebbség támogatása. Az Alapítvány ezzel a programjával is nagyon fontos célt 
valósít meg: a rendezvény szervezésével elősegíti a csángó kultúra fennmaradását, a 
magyarság megtartását, a határokon átívelő kulturális együttműködés megvalósítását és 
népszerűsítését. A hagyományőrző kulturális program támogatása lehetőséget nyújt a 
szervezőknek színvonalas műsoruk az adventi időszaktól a böjti időszakig tartó népszokások 
bemutatására, megismertetésére az érdeklődő közönséggel. A rendezvény résztvevőinek 
lehetősége nyílik a csángó népszokások megismerésére, további támogatók, támogatási 
lehetőségek keresésére (az Alapítvány alapító okirata az előterjesztés 3. melléklete). 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 200 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (IL 19.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 17. sora (előre nem látható feladatok tartaléka) terhére javasolom 
biztosítani. 
A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló döntés a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2016. december" S " 

Törvény~gi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. SzabÓ dnsztián 
jegyző l4 

~n 
Radványi Gábor,~ 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (XII. 15.) határozata 
a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6. V/10.) 
részére 200 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 17. sora (előre nem látható feladatok tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Polgármester Úr részére 2016 DEC O 6. · ll ( 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Polgármesteri Hivata a fJ 2016 OEC ~ 
1102 Budapest i- - f:-J_ . -
Szent László tér 29. ,,Jv,..__x---; · kC\o.(Q~.LcJv...f .. 

Budapest, 2016. novemlber 24. \\ 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért 
Szövetség 2017. február 18-án (szombaton) huszonegyedik alkalommal rendezi meg a "Csángó Bált" 
a budapesti Millenáris Parkban. 

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és 
gazdasági folyamatokra kívánják felhivni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat nyerni a 
csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszitésekhez. 
A csángók hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét óra hosszát tartó -, párhuzamosan futó 
programokból álló rendezvénysorozat Az idei műsor keretében - a korábbi évekhez hasonlóan - gyimesi, 
és moldvai csángó magyar hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek lépnek 
szinpadra. A Csángóföldről meghivott mintegy száz táncos, zenész és énekes révén bepillantást 
nyerhetünk a csángó zene- és tánckultúrába. Délután gyerektáncházzal kezdődik a bál programja. 

A szinpadi gálaműsor az újévköszöntő urálástál a farsangvégi húshagyó keddig tartó időszakot fogja át, 
bemutatva a moldvai és gyimesi farsangi szakásakat Közreműködnek a hagyományokat jól ismerő 
Gyimes völgyi, pusztinai, rekecsinyi, sornoskai idős hagyományőrzők, Antal Tibor a gyimesfelsőloki 
énekes, gyerekek és a magyarországi csángó muzsikát játszó legkiválóbb zenekarok: Fanfara Complexa, 
Sornos Együttes, Szigony Együttes, Zurgó Együttes, Tázló Együttes, Dresch Mihály Quartet, valamint 
Szalóki Ági, Kacsó Hanga Borbála, Vaszi Levente. A szinpadi műsort több helyszínen zajló táncház, 
koncertek, énektanítás és más prograrnak követik. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos bemutatóktól eltérően a kortárs művészetek 

eszközeivel is bemutatásra kerüljenek a csángó kultúra egyes elemei. A közönség megtekintheti Petrás 
Mária keramikus alkotásait, fotókiállitásunkon húsz Csángó Bállegszebb pillanatait mutatjuk be. 

Kérjük, hogy a támogassa a Csángó Bált 400.000 Ft-tal, azaz négyszázezer forinttal. Amennyiben 
módjában áll eleget tenni kérésünknek, a támogatást a 11742001-20045649-00000000 bankszámlára 
kérjük eljuttatni. Szponzorainkat a rendezvény plakátjain feltüntetjük, valamint lehetőséget 
biztosítunk a rendezvény helyszínén reklámanyag (szórólap, logó, transzparens) elhelyezésére. 

Bízva abban, hogy rendezvényünket támogatásta méltónak találja, köszönettel, 

Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. 

Telefon: 061 445 0473,061 445 0471, Fax: 061 445 0479 

E-mail: oromino@ orominoritate.hu. Honlao: www.csanP'o.hu 



Alapító Okirat 

amely Dr. Kövér László (2310 Szigetszentmiklós, N.vár u. 23.) Németh Zsolt Attila (1221 
Budapest. Kova u. J 6.), valamint Madarász László (l 02:5 Budapest~ Szalamandra út 13.) 
Alapítók által létrehozott, a Fővárosi Bíróság által 2000. február 23. napján 7773. sorszám 
alatt nyilvántartásba vett, valamint a 16. Pk. 60. 007/2000/4. számú végzéssel közhasznú 
szervezetté minösített Kisebbségekért ~Pro Minoritate Alapítvány i 999. december 08. napján 
kelt és többször módosított Alap/tó Okiratáta 201 J. évi CLXXV. ti)rvény (Ec:tv.) 75. §(5) 
bekezdésben irt kötelezettség alapján. a ki)zhasznú nyilvántartásba vétel végett, egységes 
szerkezetbefi>glaltan módosífják az alábbiak szerint: 

l.) Az Alapitvány neve: Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 

Székhelye: l 055 Budapes~ Falk Miksa u. 6. V. emelet 
Telephelye: 4400 NyíregyházaJ Pazonyi utca 45. 

Az Alapitvány jogállása: Az Alapítvány jogi személy. 

2.) Az Alapítvány célja: 

Az A.lapitvány az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
míikiJdéséről és támogatásáról száló 201!. évi CL\'XV törvény alapján (a továbbiakban: 
"E ..... '') 't· . l ' ' ' ' . .:t k 'b l 'bb . r. •• h ' 'k ' k ' . Cn·. ce.Jw megva osztasa erue e en az a a z 1WZ asznu teve enysege et vegzt. 

- Az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása. 
- Az etnikai kisebbségek folyóiratainak támogatása, kiadása. 
- />. kisebbségi kérdés helyes megvilágosítása tudományos színvonalú tanulmányok rendszeres 

készítésével és publikálásávaL 
- Ösztöndíjak létesítése határon túli magyar kisebbségek és kisebbségi kutatással foglalkozók 

részére. 
- Konferenciák és táborok szervezése. 
- Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más, hasonló területeken működö szervczetekkeL 
- Határokon túli magyar nemzeti kisebbségek támogatása. 
- Könyvkiadás. 
- Kulturális rendezvények szervezése. 
-lsmeretter:jesztés. 

Az Alapitvány által végzett kö~feladatot els{isorban Magyarország Alaptörvénye D. cikke 
határozza meg kö~feladatként . 
.. Magyarország az egységes magyar nemzet öss:::elartozását szem előtt tartva felellisséget 
visel a határain kívül é/l) magyarok sorsáért, e!ősegiti közösségeik .fennmaradását és 
fejllidését. támoga~ja mag;.·arságuk meglirzésén: irányuló törekvéseiket. egyéni és közösségi 
jogaik érvényesitését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szüli~foldön való 
boldogulásukat. valamint előmozdítja egyiillnu1kódésiiket eg;.rmással és ;\"{agyararszággal. " 



Az Alapítvány által végzett közfeladatot másoclwJrban a nernzetiségekjogairól szólá 201 l. évi 
CLXXIX törvény 4. §-a határozza meg közfeladatként . 
., 4§ (l) ivfinden nemzeti:>égi közös~w!gnek és nemzetiséghez tartozó személynekjoga van 

a) a s:üü?földjén való zavartalan boldoguláshoz, a saját. a szüMk. ősök születési vagy 
lakhelyének kultúráJáhaz, hagyományaihoz való kötődés szabadwigához és altalmáhaz.· 

h) az óhazélval való zavartalan kapcsolattartáshoz. " 

A k&hasznújogál/ású szervezetjogosult használni a közhasznil megjelölést. 
Az Alapítvány kőzhasznú szolgáltatásaiból minden személy részesülhet. 

Az Alapitvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. és 
azoknak anyagi támogatást nem n.vújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fbgad el. Az 
Ectv. szerim kiizvetlen politikai tevéken.vségnek minősűl a párt érdekében végzett politikai 
tevékenység, az országgyűlési képviseWi választáson történő jelöltállilás, a megyei. flivárosí 
önkormányzat képviselő-testűletébe történő jelöltállitás, az Európai Parlament tagjának 
törtém> jelölés. a meg.vei jogú város képviselő-testiiletébe történő jelöllállitás. valamim a 
po{e;ármester jelölése. 

3.) Az Alapitvány induló vagyona: 

500. OOO .• Ft, azaz Ötszázezer forint, mely összegből Dr. Kövér László Alapító 50. OOO. Ft 
aza.L Ötvenezer forint, Németh Zsolt Attila Alapító 50. OOO. Ft, azaz Ötvenezer forint, mig 
Madarász László Alapító 400. OOO. Ft, azaz Négyszázezer forint készpénzt bocsát az 
Alapitvány rendelkezésére. Az induló vagyon teljes összegét az Alapítók az Alapító Okirat 
aláirásakor bankszámlán helyezték eL 

4.) Az Alapítvány jellege: 

Az Alapitvány nyílt. me(vhez csatlakozhatnak mindazok a bel- és kü{földi magán- és jogi 
szemé(vek. akik az Alapitvány célfaival egyetértenek~ azt támogatják, valamint elfogadják az 
Alapító Okiratban részletezett célokat. 
A támogatás pénzbeli és nem pénzbeli támogatás egyaránt lehet. 
Az Alapítók és a csatlakozók az Alapítvány céljára fidajánlott összegeket és más adományokat 
nem vonha{iák vissza. 

Az Alapítvány készen áH minden olyan társadalmi szervezettel együttműködni, amely az 
Alapítvány céljainak megvalósításában közreműkődik. 

Az Alapítvány kül- vagy beltoldi á]tal felajánlott devizaösszeget elfogadhat Az Alapítvány 
deviza.~zámlájáról az Alapító Okiratban meghatározott közérdekű célokra devizában fizetést 
vagy átutalást teljesíthet. 
Az Alapítvány javára befolyó pénzeszközöknek az Alapító Okíratban meghatározott célokra 
és feladatokra történő felhasználásának mértékét a Kuratórium jogosult meghatározni. 

5.) Az Alapítvány időtartama: 

Az Alapitvány határozatlan időre jön létre. 
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6.) Az Alapítvány működési köre: 

Az Alapitvány mz'iködési köre országos, mivel az Alapitvány legalább hét megyében tartós 
tevékenységet végez, és egyben nemzetközi, mert az Alapitvány több országban fejti ki 
tevékenységét. 

7.} A közhasznú jogállás kérelmezése feltételének te?fesiUése az !:.'etv. 32. § (4} és (5} 
bekezdései alapján: 

Az Ectv. 32. § (4) bekezdés ez.} pont alapján megfelelő err~[orrás áll az Alapitvány 
rendelkezésére. mert az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétel 
meghaladja az egymillió.forintot. 

Az Ectv. 32. § (5) bekezdés b) pont alaP.fán megfele/i) társadalmi támogatottság mutatható ki 
az Alapítványnál, mert az előző két lezán üzleii éve vonatkozásában a közhasznú tevékenys·ég 
érdekéhen felmeriilt költségek, ráfordítások elérik az összes r4forditás felét a két év 
átlagában. 

A közhasznú szervezetek bírósági nyilvántartásból való törlésére az Ectv. 48. §~a. valamint 
49. J:-a az irányadó. 

8) Az Alapítvány szervezete, működése: 

Az alapitóijogokat az Alapítók együttesen &:ryakoro?fák~ 
Az alapitói jogok gyakorlása az Alapítók kiesése esetén a Ptk 3:394. § alapján tiJrténik. 
Amenn.viben az Alapítók elhaláloznak, vagv más okból az alapitói jogaikat véglegesen nem 
gyakorolják. az alapitói jogokat a Karatórium gyakoro(ja. 

Az Alapítvány pénzeszközeinek kezelésérc és a döntések meghozatalára az Alapitók 
Kuratóriumot hoznak létre, mely három tagból áll. 

Elnök: Tárnok Mária 
An}:ja sziiletési neve: Szalai Sarolta 
Cím: 1163 Budapest; Üjkőbánya u. 20. 

Tagjai: Klein András 
Anyja születési neve: Petrinska Petkova Léna 
Cim: 1126 Budapest, Márvány utca 23. 

Ughy Attila Gábor 
Anyja születési neve: Jakab Erika 
Cím: 1185 Budapest, Bakonybánk u. 24/A. 

A Kuratóríum működésének rendjét a Szervezcti és Működési Szabályzattal határozza meg. 
A Karatórium az Alapitvány il.gyvezetlf szerve. A kuratórium tagjai az Alapitvány vezett) 
tisztségviselői. 

A Kuratóriumot az Elnök önállóan képviseli. 
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Az AlapitvánJ' munkavállalói felett a munkáftatói jogokat a Kuratórium Elnöke, az 
Alapítványi Iroda vezetőJefelett a munkáltatáijogkört Ughy Attila Gábor kurátor gyakoro(ja. 

A Kuratórium tagjait az Alapiták a jelen Alapító Okirat mádositásától hmározatlan 
időtartamm bizzák meg. 

A kuratórium tagját megbizásának lejárta előtt az alapítványi cél közvetlen veszélyeztetése 
esetén az Alapiták hívha(ják vissza. 

Kuratórium tagJainak tisztségének megszt!nése: 
-lemondással. az új kuratáriumi tag birósági nyilvántartásba történi) bejegyzésével; 
- törvé1~yben meghatározott kizárá ok bekövetkezte esetén; 
- visszahívássa l; 
- a tag elhunytával. 

A Kuratórium: 
- rendelkezik az Alapítvány vagyonáról, dönt a befolyt pénzeszközök felhasználásá:ról; 
-javaslatot tesz az Alapitáknak az Alapító Okirat esetleges kiegészitéséről~ 
- a Kuratórium döntési jogát a kuratóriumi ülések keretében gyakorolja; 
-a Kuratórium tagjaikurátori tevéken.vségilkén tiszte!etdiira és költségtérítésrejogosultak A 
tiszteletdlj és a költségtérítés fizetésének módját és mértékét a Kuratórium állapítja rneg. A 
működési költségei nem haladhalják meg az összes költség 25 %-át. 

Az Alapítvány befel'tetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat 
alapján folytathat 
Az Éves ,)'zámviteli beszámoló jóváhagyása a Kuratórium kizárólagos határkörébe tartozik, 
mel>;Jek e(logadásához egyhangú határozata szühéges. 
Az Eves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg történik az Ectv. 28. §-ában 
meghatározott beszámolóhoz kapcsolódó: a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság eg:Fes kérd~"'eiről szóló 35012011 (X!l.30.) 
Kormányrendelet 1. melléldetének megfelelő rartalmú közhasznúsági melléklet elfogadása. 
me/y sztntén a Kuratórium kizárólagos hatáskürébe tartozik. E{fogadásához egyhangú 
határozat sztikséges. 

Az AlapitvÓnJl beszámolója tartalmazza: 
a) a mérleget (egyszerűsilett mérleget) 
b) az eredménykimutatási (egyszeríisitett mérlegef} 
c) kettlis könyvvitel esetében a kiegészíti) mellékletet 

Az Alapitvány köteles a jóváhagyásra jogosult Kuratórium által elfogadott beszámolóját az 
adolf üzleti év mérlegfordulóját kövelő ölö.dik hónap utolsó napjáig letétbe he(}>ezni és 
közzétenni. 

A letétbe he(vezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
össz~fuggii e{járási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell kih:zétenni, 
valamint adatainaklekérdezéséta Civillt?f'ormációs Portál számára lehetövé kell tenni. 
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Amennyiben az Alapltván.v saját honlappal rendelkezik, a közzéleteti Mtelezettség kiterjed a 
beszámoló sq;'át honlapon történő elhe~yezésére is ... 4z Alapítvány a saiát honlapon közzélell 
adatok fof.vamatos megtekintheü'iségét legalább a közzélételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

Az Alapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelről szólá 2000. évi C törvény. valamint 
az armakfidhatalmazása alapján kiadott kormánJ'rendelet előirásait kell alkalmazni. 

A civil szervezeteket és a közhasznú szervezereket, valamint az e szervezeteket támogatókat 
kűllinjogszabáf.v alapján adó- és illetékmentesség vagvadó-és illetékked·vezmény illeti meg. 

A közhasznit szervezet köteles a beszámoló jáváhagyásával egyidejtlleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos mádon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. 
A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet; illetve abból saját költségére 
másolatot készíthet. 

Az Alapitvány nyilvántartásaira egyebekben a reá írát~vadá k(jn_vvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. 

A Kuratórium működési szabályai: 

A Kuratórium üléseit a Kuratórium Elnöke hívja össze évente legalább egyszer, az ülést 
megelőzően legalább 8 nappal. a napirend egyidejű közlésével, írásban értesítve a tagokat. A 
Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen mindhárom tag jelen 
van. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbségget, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
Amennyiben az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi jogot érint, a Kuratórium Elnöke 
zárt ülést rendelhet eL 

Bárme~y kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. 
Ilyen kérelem esetén a Kuratórium Elnöke kiHeles a kérelem beérkezésétlil számított 8 napon 
belül intézkedni az ülés összehivásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium Eltu5ke 
nem tesz eleget. a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehfvha(ja. 

A Kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készüL A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elhangzott 
beszámolók, nyilatkozatok, észrevételek lényeges elemeit, az egyes határozati javaslatokról 
történő szavazás részletes eredményét, valamint az esetleges ellenvéleményeket Amennyiben 
a Kuratórium Elnöke, tagja, a Felügyelő Bizottság Elnöke külön is kéri, az elhangzottakat. 
vagy annak valamely részét szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. 

A jegyzőköny\. .. tartalmazza: 
-a résztvevő és távolmaradt személyek nevét 
- az ülés helyét, időpontját és napirendjét. a vitában kialakult álláspontokat a véglegesitett 
javaslatokat, határozatokat 
- a szavazás után kifejezetten fenntartott különvéleményeket. 

A jegyzőkönyv elfogadására és hitelesítésére a következő Kuratóríumi ülés első napirendi 
pontjaként keriil sor. A jegyzőkönyvet a Kuratórium Elnöke írja alá. 
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A Kuratórium döntéseinek nyilvántartására Döntéstárat vezet az ülésen készített jegyzőkönyv 
alapján, melynek az Ulést követő 5 munkanapon belül kell elkészülni e. 

A Döntéstár tartalmazza: 
- a döntés sorszámát (a Kuratórium működésének ideje alatt folyamatos döntésszámot 
alkalmaz, az évek megjelölésével) 
- a döntés időpontját 
- a döntés tartalmát 
-hatályát 
- végrehajtás időpontját, telelösét 
- a döntést támogatók és ellenzők számát személyét 
- valamely döntés módositása vagy hatályon kivül helyezése esetén az eredeti döntésszám 
meUé ennek tényét be kell jegyezni 

A Kuratóriurn Elnöke a döntésekről az érintetteket a döntések hatá!yba lépését követő 5 
munkanapon belül írásban. igazolható módon értesíti. 
A Kuratóríum a döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza 
nyilvánosságra. 
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett íratokba az adatvédelmi és személyiségi 
jogok tiszteletben tartásának feltételével bárki betekinthet, az Alapitvány székhelyén előre 
egyeztetett időpontban. 

Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásaí igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban, egy országos napilapban, valamint a 
székhelyén elhelyezett hirdető táblán tájékoztatja a nyilvánosságot. 

9.) Alapítványi Iroda 

9. L) A Kuratórium az alapítványi vagyon kezelése és hasznosítása körében meghozott 
kuratóríumi határozatok végrehajtására, és az Alapítvány mindennapi ügyintézése körébe 
tartozó egyéb végrehajtási feladatok ellátására Alapítványi Irodát hozhat létre. 

9.2.) Az Alapítványi Iroda feladat és hatáskörét az Alapítvány Szervezeti és működési 
szabálya határozza meg. 

10.) A Felügyelő Bizottság 

Az Alapítók az Alapítvány müködése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének 
ellenőrzésére háromtagú Felügyelő Bizottságet hoznak létre. 
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapítók 2004. május 15. napjától határozatlan időtartamra 
bizzák meg. 

A Felügyelő Bizottság tevéken:y:ségét az Alapilók részére végzi, tevékenységéről évente a: 
alapitóijogok gyakorkHának számol be. 



A felügyelő Bizottság tagjai: 

Karsay Ferenc 
an.: dr. Pálffy Irén 
szül.: 1962. április 17. 
lakcím: 1122 Budapest, Őrnagy utca 9,jsz. 2. 
szem. ig. !i'Zám: 7 32 856 LA 

Dr. Csuday Balázs 
an.: Dr. Salamon-Rácz Zsuzsanna 
szül.: 1974. február 26. 
szem. ig. szám: 952043 AN 
lakdrn: I J 24 Budapest, Deres utca J O/D. 

A Felügyelő Bizottság Elnöke: 

Dr. Zettner-Kovács Krisztián 
an.: Serf Agota Mária 
szül.: 1970. december 18. 
lakcím: 1023 Budapest, Török utca 7. 413. 
szem. ig. szám: 7910 22 LA 
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A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze, akit a Felügyelő Bizottság tagjai 
közül az Alapítókjelölnek ki. 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány müködését. az Ugyek teljes körét átfogóan 
ellenőrizni, így különösen: 
-a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi 
döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célokkal; 
- az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzUgyi-gazdálkodási 
tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget; 
- jogosult célvizsgálatokat folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a 
pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja; 
- jogosult az Alapítvány Ugyeiről felvilágosítást kérni, az Alapítvány könyveihe és irataiba 
betekinteni, azokat megvizsgálni. 

A FelUgyelő Bizottság tevékenységének eredményéről és az Alapitvány müködéséröl az 
Alapítóknak évente jelentést tesz, a Kuratóriumot erről tájékoztatja. 

A Felügyelő Bizottság hatásköre: 
-jelentést kérhet a Kuratórium Elnökétől; 
- betekinthet az Alapítvány könyveibe és egyéb nyilvántartásaiba; 
- megvizsgálja a Kuratórium elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a 
mérleget; 
-jelentést készít az éves gazdálkodásról. valamint a médegröl; 
- észrevételeket, javaslatokat tesz az Alapítvány működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatban; 



- me!,rvizsgálja a pénzkezelés rendjét, továbbá az Alapitvány pénztárát és bankszámláját 
- megvizsgálja, hogy a kuratóriumi döntések összhangban vannak-e az alapítványi célokkal~ 
- mcgvizsgálja, hogy az Alapítvány működése és gazdálkodása megfelcl-e a közhasznúsági 
jogállásból eredő jogszabályi követelményeknek; 
- célvizsgálatot tblytathat, ha az alapítványi célnak mcgvalósitását, illetve a pénzügyi
gazdálkodási tevékenység szabályszerüségét veszélyeztetve lá\ia; 
- részt vesz tanácskozási joggal a Kuratórium illésein: 
- jogosult a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha az 
Alapítvány muködése során jogszabálysértés vagy mulasztás történt, továbbá ha a vezető 
tisztségviselök felelösségét megalapozó tény merült fel; 
-jogosult a Kuratórium összehívására. ha indítványára, annak megtételétől számított 30 napon 
belűl nem hívja össze a Kuratórium Elnöke az Ulést; 
- értesíteni köteles a tön•ényességí felűgye!etet ellátó szervet akkor, ha a Kuratórium a 
törvényes müködés helyreállítása érdekében nem teszi meg a szükséges intézkedéseket; 
-a fclügyclö Bizottság hatáskörére egyebekben az Ectv. 41. §-ában írtak az irányadóak. 
A Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működési szabályait ket! értelemszerűen 
alkalmazni. 

ll. 1.) Az Alapítvány vagyonána.k kezelése, felhasználása: 

Az alapítói vagyon az alapítási cél megvalósítására fordítható. 
Felhasználásáról a Kuratóríum dönt. 
A Kuratórium, mint az Alapítvány vagyonkezelö szerve, köteles az alapítói vagyon 
gyarapítása érdekében tevékenykedni. 
Az Alapítvány működési költségeit alapvetöen a vagyon hozadékából fedezi, de a Kuratórium 
döntése alapján erre a célra az alapítván)~ célok veszélyeztetése nélkül az alapitói vagyon is 
felhasználható. Az alapitvány] vagyont a Kuratórium pályázat alapján, egyedi határozattal ítéli 
oda a céljaival összhangban lévő tevékenységet folytató személyek és szervczetek részére. 

Az Alapitvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapitvány te(jes vagvona 
felhasználható. a csatlakozósok teljes összegben használhatóakfel. 

Az Alapitvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint in&ryenes 
szolgá!tatást is e(f(;gadhat, me(vnek e(f(>gadásáról a Kuratórium dönt. 

Az Alapilvimy váltót. illetve más hire/viszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat kL 

Az Alapítvln~v támogatást egyéni kérelmek alapján is nyt!jthat, ha a támogatott személyek 
vagy szervezetek tevékenysége az alapúványi célokhoz kapc:wiódik, azok me&rvatósilását 
segíti. 

Ha az AlapítvánJ' bánne~v dl szerinti juttatását pá~yázathoz köti, a pályázat nem 
tartalmazhat ozyan feltétdekel. amelyekbt)f az eset iJsszes körülményeinek mérlegelésével " 
megállapítható. hogy a pályázatnak e/l)re meghatározott nyertese van (szinlelt pá{'pázat). 
Színlell pá(vázat a cél szerintijuttatás alapjául nem szolgálhat. 

Az Alapitvány ösztőnd(ía! és egyszeri támogatást is nyzljthat, valamint az alapítványi célok 
mind hatékonyabb tm:J:,rvalósitú.'it1 érdek.Jhen fii~ mellékállású alkalmazottat is 
foglalkoztathat. 



A közhasznit szervezet gazdálkodási-vállalkozási tevékenységének j~jlesztéséhez közhasznit 
tevékenységél ve,.,·zé{veztetif mértékii hitelt nem vehetf'rd. 

11.2,) Az Alapítvány gazdálkodása 

Alapítvány elsiidlegesen gazdasági-vállalkozási tevéken.vség fólytatására nem alapítható. Az 
Alapitván.v az Alapító Okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 
önállóan gazdálkodik. Az Alapitvány az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti 
tevékenységet - közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznit tevékenységet is -
fo~vtathat és cé(ja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztositása érdekében gazdasági
vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél illetve kiizhasznú célok 
szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. 

Az Alapitvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási 
tevéken.vségéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásaiO elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 

Az Alapitvány a gazdálkodása során elért eredmén;vét nem oszthatja fel, azt az Alapító 
Okiratában meghatározott közhc1sznú tevékenységére kell fordítania. 

Az Alapitvány bevételei: 
a) Alapító(k)tól kapott befizetés. valamint az Alapitó(k) által az Alapitvány rendelkezésére 

bocsátott vagyon: 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pá(vázat Ú(ján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás.· 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaihól, illetve a Kohéziós Alapból származó. a 
költségvelésbőljutatott támogatás: 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól. nemzetközi szervezettől származó 
támogatás,-
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiuta/t 
összege: 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 

e) más szen•ezettlil illetve magánszemélyt/JI kapott adomány: 
.f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

Az Alapitván)' költségei, ráford/tásai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági-vállalkozási tevéken.vséghez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költsegek; 
c) az Alapitvány szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció kiiltségeit és az 
egyéb felmerül! kiJzvetett költségeket), valamint a tc)bb tevékenységhez használt immateriális 
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a}-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
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Az Alapitvány gazdálkodására és adomán.vgyl{ifésre egyebekben az Ecn•. V, fejezetének 
l 7.§-26.§-ai irányadóak 

Az Alapítvány a vezető tisztségvisel/Jt, a támogatÓI, az önkéntes!. valamint e szemé(yek közeli 
hozzátartozqfát - a bárki által megkötés nélkiU igénybe vehető szolgáltatások, Alapító 
Okiratnak megfelelőjuttatások ki'vételével- cél szerinti juttatásban nem részesitheti. 

Az Alapitvány keuős könyvvitelt vezet a hatá(Fosjogszabályokbanfóglallak s::erint. 

A közhaszná szervezetekfeletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 
(költségvetési) támogatás félhasználásának ellenl)rzését törvény eltérő rendelkezése 
hián.:vában az Államí Számvevőszék. az állarni vagy önkormányzati költségvelésből. illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzésél a ktilön 
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet. a közhaszná miikiídés féletti törvényességi 
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabólyok szerint az ügyészség lá{ja el 

12.) Összeférhetetlenségi szabályok: 

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részi az a szemé(v. 
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykön.vvr6l .Yzóló 2013. évi V. liirvény -
a továbbiakban: "Ptk." - 8:1. § {l) bekezdés l. pont), életlársa (a tot•ábbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 
- kötelezettség vagy felelősség alól me nt esül. vagy 
- bórmi(ven más előnyben részesül. illetve a megkotend{)jogugyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Alapitvány cél szerinti jutialásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
Nem lehet a felügyelő Bizottság Elnöke va,zy tagja az a személy. aki 
-az Alapitvány Karatóriumának Elnöke vagy tagja, 
- az Alapitvánnyal, mint kőzhasznú szervezettel a megbizatásán kivül más tevékenység 
kffejezésére irát~yuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon_vban 
áll. ha a jogszabá(v másként nem rendelkezik, 
- az Alapitvány. mint közhaszn ú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve, ha bárki 
által megkötés nélkul igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 
-az ellJzőekben meghatározott szemé~vek hozzátartozója. 

A kiizhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezel 
vezető tisztségviselője az a szemé{v. aki korábban o{van kiizhasznú szervezet vezeilf 
tisztséf:;rviselője volt - annak meg:minését megelő:::l:i kél évben legalább egy évig -, 
- ame(v jogutód nélkül sziint meg úgy. hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlitette ki, 
-amellyel szemben az állami adó- és vámhatóságjelentős ősszegíi adóhiányl tárt fel, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazatl, vagv 
üzletlezárást helyettesítl:í birsógot szabott ki. 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság uz adózás rem:[jérlil szóló törvény szerint 
.fe{függesztette va&rv tiiri)/te. 
A vezet/i tisztségviselő. illetve az ennekjelölt személy köteles az Alapitvány! táJékoztatni arról, 
hogy ilyen tiszlséget egyidejűleg más közha:.'Zmí szervezetnél is betölt. 
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Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben az Ectv. 38. §, valamint 39. § (l) bekezdésében 
fi.>glalt iJsszeferhetetlenségi ok állfénn. 
Az Alapítók és közeli hozzátartozói nem lehetnek töhbségben a Kuratóriumban. 
Az Alapitvány kedvezményezet(je és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium 
tagja. 

l 3.) Az Alapítvány átalakulása és megszűnése: 

13.1.) Az Alapitvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapitván.v csak alapitvánnyal 
egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. 

Az Alapítvány más alapítvánnyal történi) egyesüléséről vagl/ az Alapitvány széfválásáról az 
Alapítók akkor hozhatnak döntést, ha az Alapító Okiratban meghauirozott vagyon juttatását 
teljesitették 

Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az 
alapítványi cél veszé(veztetésével. 

13.2.) Az Alapítvány megszz1nik a Ptk. 3:403. §· (J) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott 
esetekben. 

Az Alapítók nem szüntethetik meg az Alapítványt. 

Amennyiben a Ptk.-ban meghatározott valamely megs:zűnési ok bekövetkezik. a Karatórium 
értesíti az alapitói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében. és a megszűnési ok bekiJvetkeztét kőzli a .felügyellíbizollsággal és a 
köt~yvvizsgálóva! is. 

Ha az alapitói jogokat gyakorló szemé(v vagy szerv a megsztinési ok ala!?flm harminc napon 
belül érdemi intézkedést nem hoz. a Kuratórium ezt k<Jvetően köteles a nyilvántartó 
birósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából 
vagy elmulasztásából eredő károkért az Alapitvimnyal és harmadik személyekkel szemben a 
Kuratórium tagjai egyetemlegesen fidelnek. 

Amennyiben az Alapitvány jogutód nélkül szünik meg, a hitelezlit igények kielégítése után 
megnuwadó vagyonról a törlését elrendel/J határozatban kell rendelkezni. 

13.3.) A jogutód nélkül megszűnli Alapitvány vagyon a a Ptk. 3:404. §alapján 

Az Alapítók az általuk juttatott va&_ryonról az Alapítvány jogutód nélküli megszünésekor az 
Alapítvány cé(jával azonos vagy hasonló célú alapítván.v va&_ry egyesület számára 
rendelkezhetnek. 

A nyilvántartó biróság jogszabá~yban meghatározott szervezetnek Juttatja a vagyont, ha az 
Alapító Okirat, vagy az Alapítók nem rendelkeznek a megszünlJ alapitvány vagyonáról, vagy 
ha az Alapító Okirat által megjelölt szemé{v, va.1:,ry az Alapilók által megjeiölt alapitvány, 
egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
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14.) Záró rendelkezések: 

Az Alapító Okiratot az Alapítók akarata szerint kell értelmezni, úgy·, hogy az Alapitvány célJa 
megvalósu[jrm. 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, vagy csak kivételesen, közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztető jeiJeggeL 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okirat 2.) pontjában 
meghatározott közhasznú tevéken_vségére fordítja. 
Ezen Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
Az Alapítvány a nyilvántartásba véteHel nyeri el jogi szemé1yiségét és kezdi meg 
tevékenységéL 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvr/il szóló 
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogró!, a kl}zhasznú jogállás ról, a civil szen,~ezetek 
működésér{f/ és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXJt: törvény rendelkezései és az ezzel 
ősszefüggli eljárási szabá(vokról szóló 2011. évi CLXXXI. tön,im.v, valamint a 35012011. 
(XJ/.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2014. május 28. 

/ 

í Je·~ 

Dr. Jo~ér íCászló 
Alapító 

l f/v'{'ft 
Madarász Lásilö 

Alapitó 

Ellenjegyezem: Budapest, 2014. május 28. 

Németh Zsolt Attila 
Alapító 


