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~. számú előterjesztés 

a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolásáról, 
valamint további támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2016. decernber 19-én megkötött támogatási szerződés keretében (az előterjesztés 2. 
rnelléklete) bruttó 200 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Kisebbségekért-Pro Minoritate 
Alapítvány (l 055 Budapest, Falk Miksa utca 6., V/l O., a továbbiakban: Alapítvány) részére a 
budapesti Millenáris parkban 20 l 7. február 18-án huszonegyedik alkalommal megrendezett 
Csángó Bálra érkezett együttesek szállításával, autóbusz bérlésével kapcsolatos költségekre. 
Az Alapítvány a 2016. évi támogatásról szóló elszárnolását határidőben benyújtotta. Az 
Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésnek rnegfelelően teljes rnértékben 
felhasználta, és az elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai 
beszámoló az előterjesztés 3. rnelléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 4. rnelléklete 
tartalmazza. 

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek rnegfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási 
összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának 
vizsgálatára (hitelesítés rnódja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli rnegfelelőség). 
A pályázati elszámolás teljes anyaga a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. 

Tárnok Mária, az Alapítvány elnöke kérelemrnel fordult az Önkormányzathoz az erdélyi 
Tusnádfürdőn 2017. július 18-23-a között huszonnyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő 
Bálványosi Nyári Szabadegyetern és Diáktábor szállásdíj költségeinek támogatása iránt. A 
kérelern az előterjesztés 5. rnelléklete. 

Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai között szerepel az európai és hazai etnikai 
és nemzeti kisebbség támogatása, különös tekintettel a határon túli rnagyarok segítése. A 
tárnogatni kért rendezvény célja olyan nyitott fórum biztosítása, ahol a kisebbségben élő 
rnagyarok, anyaországbeliek, valarnint az Erdélyben élő többségi nemzet fiataljai 
találkozhatnak, és az aktuális társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális történésekről, a 
felmerülő problémákról és ezek megoldási stratégiáiról beszélgethetnek Minden térnához 
több előadót (politikusokat, független szakértőket) hívnak meg, alapvető szernpont, hogy az 
Erdélyben élő többség és a kisebbségek képviselőinek véleménye, illetve egy-egy 
magyarországi vélernény hangozzon el. A Kárpát-medencében élő népek közeledését 
szolgálva céljuk az együtt gondolkodás. Ugyanakkor figyelmet fordítanak arra is, hogy 
táboraikban a délelőtti és délutáni kerekasztal-beszélgetéseket tartalmas esti kulturális 



prograrnak kövessék, arnikor hazai és erdélyi zenekarok, hagyományőrző együttesek, 
színjátszó csoportok lépnek fel. 

Javasolorn, hogy Alapítvány részére 200 OOO Ft egyszeri támogatást nyújtson az 
Önkormányzat. 

II. liatásvizsgálat 

A hagyományőrző kulturális program támogatása lehetőséget nyújt a szervezőknek 
színvonalas rnűsoruk bemutatására, megismertetésére az érdeklődő közönséggel. A 
rendezvény résztvevőinek lehetősége nyílik a hazai és erdélyi népszokások megismerésére, 
további támogatók, támogatási lehetőségek keresésére (az Alapítvány alapító okirata az 
előterjesztés 6. rnelléklete ). 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 200 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkonnányzat 2017. évi költségvetéséről, valarnint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő rnódosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelete 12. rnelléklet 4. sora, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) rnűködési célú 
általános tartaléka terhére javasolarn biztosítani. 
A támogatásról 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. rnelléklete szerinti határozatokat. 

Budapest, 2017. április "l~· " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzern: 

~~~ 
~~~~Ó Krisztián 
Jegyzo 

~ Radványi Gábor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IV. 27.) határozata 
a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért
Pro Minoritate Alapítvány részére 2016. évben a Csángó Bálra érkezett együttesek 
autóbuszon történő szállítása költségeihez nyújtott 200 OOO Ft összegű támogatásról szóló 
elszámolást elfogadja. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IV. 27.) 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.) részére 
200 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei 
összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (IL 24.) önkormányzati rendelete 12. melléklet 4. 
sora (a Képviselő-testület működési célú általános 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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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
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amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Kálmánné Szabó Judit osztályvezető) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat vagy 
Támogató), 

másrészről a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány (l 0 55 Budapest, Falk Miksa utca 
6.V/10., adószáma: 18169177-1-41, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyti. 11742001-
20045649, Fővárosi Törvényszék bejegyzés száma: 0100/Pk.60007/2000., nyilvántmiási 
száma: 01-01-0007773., képviseli: Tárnok Mária elnök, (a továbbiakban: Támogatott), 
együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott a Magyarország területén működő 
civil szervezet, amelynek alapító okirat szerinti célja aszerepel az európai és hazai etnikai és 
nemzeti kisebbség támogatása, kulturális rendezvények szervezése. 

2. Az Önkormányzat a jelen szerződéssel 200 OOO Ft, azaz kettőszázezer forint támogatást 
biztosít a Támogatott részére, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 17. sorában (előre nem látható feladatok tartaléka) rendelkezésre áll. A támogatásról 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért 
- Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről szóló 390/2016. (XII. 15.) KÖKT 
határozattal döntött. 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. A támogatott 
tevékenység kormányzati funkció kódja: 084032 civil szervezetek programtámogatása. 

4. A támogatás felhasználható a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Csángó Bálra 
érkező együttesek autóbusz szállításával, bérlésével kapcsolatos költségekre. 

5. A Szerződő Felek az Országos Bírósági Hivatal által vezetett Civil szervezetek 
névjegyzékében feltüntetett adatok alapján rögzítik, hogy a Támogatott a 2015. évi 
működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását 
követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnálletétbe helyezte. 

6. A támogatás folyósítására a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon 
belül kerül sor a Támogatott megadott bankszámlájára. 

7. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2017. április 30-áig tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

8. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott 
módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, 
hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak 
és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántmija a rá vonatkozó sz!mvit~li_~~.C~:!?.ályok __ g~riD.t.'""_, ..... -~ 
9. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ~/sVri~h~t~i-- k~l'(~~-:~~á;nó~;~~~·:.\vT l 
rendeltetésszerű felhasználását, valamint tájékoztatást- kell adhf' a ,'·: ~án,.o_sat_ot} -·~ ; 
tevékenységéről. r'-.t;.t(J,,;,l ~~[{JLJ~/.L l ~YQ . .. ~: , 
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l O. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásávaL 

ll. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

12. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

13. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály civil és nemzetiségi 
referense. Ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály, valamint a Belső 
Ellenőrzési Osztály. 

Kapcsolattartó a Támogatott részéről Tárnok Mária elnök. 

14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati 

költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társasággal szemben, · 

b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
c) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés 

l. pontja szerinti átlátható szervezet, 
d) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-ában foglalt kizárá körülmények a Támogatottal szemben nem állnak 
fenn, 

f) a Támogatott nincs lejárt köztartozása, valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

15. A 14. pont a-f) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

16. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása esetén a késeddemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

17. A 16. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 7. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Enől az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 
nap. 

18. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
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a) a 14. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 

b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, 

vagy elmulasztja a 12. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 7. pontban 
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

19. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló étiesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező métiékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók · 

21. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
c:t-r~-~ .. ~v__J 2016 DEC 1 9. 

Habináné Musicz Erika 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 
ry)~ 

Jógáné ~z~ados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 
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l. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

l. A Támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti -még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadásokszámviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt példányát 
kell beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 

4 
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Kovács Róbert 
Polgármester úr részére 
Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzata 
1102 Budapest, 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester úr! 

~ melléklet az olőterJesztesn~::..:. 
····~·······~······. 

Budapest, 2017. április 5. 

Köszönettel fogadtuk, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata 

támogatta alapítványunk célkitűzéseit, és 200.000,- Ft-tal hozzájárult a 20"'\:I. Csángó Bál 

megrendezéséhez. A támogatást a rendezvényen fellépő csángóföldi hagyományőrző 

zenészek, táncosok utazási költségeire fordítottuk. 

Mcllékelten küldjük az Önök által nyújtott támogatásról szóló pénzügyi elszámolást, 

melynek tartaL.na: 

1 db számlaösszesítő 

1 db számla 

1 db kiadási pénztárbizonylat 

szakmai beszámoló 

szórólap 

plakát 

program 

film 

képek 

Segítségüket köszönjük, a további együttműködés reményé 

tisztelettel, 

.BUDAPEST FŐV ÁR ü•. x~J.u7R.-üLJ~TI 
KŐB..\NYAI ÖNKtn..:lVL{NVZAT 

Polgá rnesteti l-11vataia . 

lktatószám~. :)oi,~J~i.~{jr~~-·-
en, 

2017 APR 1 O. 
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BESZÁMOLÓ 
XXI. Csángó Bál, 

Budapest, 2017. február 18. 

Budapest, 2017. április 5. 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarak a Moldvai Magyarokért 

Szövetség 2017. február 18-án (szombaton) huszonegyedik alkalommal rendezte meg a "Csángó 

Bált" a budapesti Millenáris Parkban. Az idei Csángó Bál fővédnöke Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke volt, a rendezvény megnyitóbeszédét Kövér László, az országgyűlés elnöke 

tartotta. 

Az elmúlt több mint két évtizedben sok részletet megismerhettünk a csángó magyar 

hagyományokból: a mindennapi szokásoktól kezdve, az ünnepi alkalmakon keresztül, családi 

eseményekig, tánccal, énekkel, zenével, versekkel, fllm.ekkel, könyvekkel, fotókkal, neves 

néprajzkutatók gyűjtéseinek, munkásságának és ismert csángó magyar személyiségek áldásos 

tevékenységének bemutatásával. A Csángó Bál és a csángó magyar kultúra magyarországi 

terjesztésének ügye mellé álltak támogatásukkal, részvételükkel, előadásukkal vagy akár 

fővédnökséggel külföldi nagykövetek, az ország intézményei, vezetői, finn raportőr, magyar 

népzenészek, művészek, csángó hagyományőrzők, hazai vállalatok, önkormányzatok. 

i\ színpadi gálaműsor idén az újévköszöntő hejgetéstől a farsangvégi húshagyó keddig tartó 

időszakot fogta át, bemutatva a moldvai és gyimesi farsangi szokásokat. 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke felidézte az erdélyi barcasági, hétfalusi csángóknál tett 

látogatását, kiemelve: napjainkban minden európai embert fenyeget az a veszély, hogy 

hontalanná válik európai szülőföldjén, ezért a csángó magyar sors - "a moldvai, a gyimesi vagy a 

hétfalusi csángó testvéreink sorsa" - mélyen európai sors is. Az Országgyűlés elnöke szerint így 

van ez akkor is, ha "sok európai polgártársunk" minderről még nem tud, vagy nem akar 

tudomást venni. .Az európai embereknek ugyanis napjainkban kell szembesülniük azzal a 

veszéllyel, amellyel a csángó magyatok több mint egy évszázada kénytelenek farkasszemet nézni: 

az identitásuk mesterséges es erőszakos megváltoztatásának veszélyével, hogy minél 

biztosabban alávethetők, uralhaták és kifoszthaták legyenek - fejtette ki Kövér László. 

Rámutatott: a X.,XI. századi "szép új világunkban" egy idegen uralom és idegen érdek alá 
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hajtandó közösségnek nem a területét vagy országát, hanem a tudatát szállják meg először. Ezen 

tudatfoglalásnak az alapművelete, hogy a közösséget megpróbálják kiforgatm kulturális és 

nyelvi, nemzeti, vallási, családi identitásábóL Azért éri például célzatos támadás napjainkban az 

európai emberek - németek és franciák, olaszok és svédek, románok és magyarak - nemzeti 

önazonosságát, próbálják gyengíteni vallási kapaszkodóikat, próbálják szétzilálni a családi 

kötődéseiket, feszegerik manapság már a nemi idencitásuk határait is, mert a XXI. századi nagy 

geopolitikai küzdelmekben Európa célponttá vált - mondta, hozzátéve: az európai országok és 

társadalmak Európán kívüli érdekek meghódítandó és alávetendő erőforrásaivá váltak. Úgy látta: 

ebben a hatalmi küzdelemben a célhoz vezető egyik eszköz, hogy az európai embereknek ne 

szilárd, hanem úgynevezett "fluid", azaz képlékeny identitásuk legyen, vagyis a valóságban 

identitás nélkülivé váljanak. 

Kiemelte: a csángó magyar közösség a történelme soran kénytelen volt elviselni a nyelvi, 

nemzeti es kulturális önazonosságának megváltoztatására irányuló hosszan tartó kísérleteket. 

Szerinte az európai embereket napjainkban fenyegető identitásháború és a csángó magyarak 

lelkét, szellemét a XX. században ért támadások között annyi a különbség, hogy míg a X.'\:. 

században egy állam - nevezetesen a román nemzetállam - akarta a területén élő csángókra a 

magyar identitás helyett a románt ráerőltetni, addig a X."XI. században államok feletti erős 

érdekcsoportok akarnak az európai emberekre identitás nélküliséget erőltetni a meglévő 

természetes identitások helyett. 

Kövér László hangsúlyozta: a nehéz sorsú csángó magyarak ügyében különös felelősségük, 

hogy tudatosítsák román politikustársaikban: az identitás pontosan olyan, mint a szabadság. 

Nem lesz attól senkinek több belőle, ha elveszi a másét. A család, a vallás, a nemzeti 

önazonosság és az azt védő nemzeti állam intézménye egyaránt alapértéke a magyarországi és 

romániai társadalmak meghatározó többségének, ezen értékek védelme erkölcsi kötelesség 

rníndkét ország cisztességes policikai erőinek- jelentette ki az Országgyűlés elnöke. 

Egyre bizonytalanabbá váló világunkban egyre bíztosabban sejlik fel a veszély, amely 

magyarokat és románokat, Magyarországot és Románíát puszta létükben fenyegeti. Ezzel együtt 

végre meg kellene születníe annak a felismerésnek is, hogy anyagi javainkat és szellemi 

kincseinket, földrajzi és kulturális közös hazánkat, Közép-Európát, és benne a Kárpát-medencét 

egymás rmTására, egymást gycngítve biztosan nem, csak egymásra támaszkodva, egymást 

erősítve védhetjük meg a láthatatlan, vagy már egyre inkább látható fenyegetésektől - mutatott 

ra. 
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Szerinte ebben a küzdelemben olyan, együttműködésre képes és hajlandó eros nemzeti 

államokra lesz szükség, amelyek a számbeli többséghez és a kisebbséghez tartozó 

állampolgáraiknak egyaránt képesek biztosítani a nemzeti önazonosságuk megőrzésének 

lehetőségét, és szükség szerint képesek szuverén és legitim módon megvédeni polgáraik 

gazdasági érdekeit a multinacionális ellenérdekekkel szemben. 

"Ha a román politikusok a XX. századi korlátozó nemzetállami szetcpfelfogást fel tudják 

cserélni egy új, a XXI. század kóvetelménreihez igazodó, védelmező nemzetállarni hivatással, 

akkor valós esély nyilik arra, hogy a magyar-román államközi kapcsolatokat évszázados 

történelmi terhektől mentesítsük, arra, hogy országaink egymást erősítsék a geopolitikai 

változások által fenyegetett állami szuverenitásuk megőrzésében és erősítésében, arra, hogy az 

erdélyi magyarságnak és csángó magyarságnak - a \'clük élő románokhoz hasonlóan -valóban 

biztosított legyen a jövője a szüléSföldjén"- fejtette ki Kóvér László. 

A rendezvényen a Gyimes völgyi, pusztinai, rekecsinyi, illetve sornoskai idős hagyományőrzők, 

gyerekek, valamint csángó zenét játszó magyarországi zenekarok tánccal és énekkel mutatták be 

a moldvai és gyimesi farsangi szokásokat, átölelve az újévköszöntéstől a farsangot záró 

húshagyó keddig tartó időszakot. A hagyományokat jól ismerő zenészek, énekesek és táncosok 

mellett az est vendégei voltak: Kacsó Hanga Borbála, Nyisztor Ilona, Petrás Mária, Szalóki Ág1, 

Antal Tibor, Benke Róbert, Dresch Mihály, Hodorog András, Legedi László István, Román 

Stefan, Tímár János, Tímár Viktor, Fanfara Complexa, Juhász Családi Zenekar, a Servet 

Zenekar, a Sornos Együttes, a Zurgó Együttes, Bálint Róbert és Gyúr Gabriella, illetve a 

Fölszállott a páva csángó díjazottjai. 

A gálaműsort núnden alkalommal a Kőketánc Gyermektáncház, valamint gasztronómiai 

bemutató előzi meg: az idén a csángó puliszkát kóstolhatták meg a látogatók. A színpadi 

előadás után Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke bemutatta Csoma 

Gergely A megkötött idő című könyvét. A csángó textilművészek, kézművesek munkái mellett a 

rendezvény teljes ideje alatt a Prima Primissima díjas Petrás Máriakeramikus alkotásait, valamint 

az elmúlt évek csángó báljainak legemlékezetesebb pillanatait bemutató fényképeket lehetett 

megtekinteni. A korábbi évekhez hasonlóan, a színpadi műsort ezúttal is koncertek, valamint 

hajnalig tartó tánc- és énektanítással egybekötött táncház követte. 
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A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi 

és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat 

nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez. A 

rendezvény alapvető célja a moldvai és a gyimesi csángó magyatok rendkívül régies és páratlanul 

gazdag népművészetének és hag)·ományainak bemutatása a hazai és a nemzetközi közönség 

számára. Bálunkkal szetetnénk alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és 

európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarak bemutathassák viseleteiket, 

szokásaikat, zenéjüket és táncaikat színpadi produkció keretében. 

Rendezvényünk elismerésre és népszerűségre tett szert az elmúlt évek folyamán. A meghívók, 

valamint az eladott jegyek száma alapján végzett becsléscink szerint tnintegy 1500 vendég vett 

részt a Csángó Bál programján. Ezen kívül 200 meghívott vendég - a magyar társadalom, 

gazdaság és kultúra számos jeles képviselője is megtisztelte rendezvényünket. A L"\:I. Csángó 

Bálról több napilap, rádió és különböző televízió-csatorna műsorai számára készült tudósítás. A 

rendezvényt több médiumban, kültéri reklámfelületeken, és a közösségi médiában is hirdettük. 

Köszönettel fogadtuk, hogy Budapest Fő,·áros X. kerület Kőbányai Önkormányzata támogatta 

alapítványunk célkitűzéseit, és 200.000,- Ft-tal hozzájárult a XXI. Csángó Bál megrcndezéséhez. 

A támogatást a rendezvényen fellépő csángóföldi hagyományőrző zenészek, táncosok utazási 

költségeire fordítottuk. 

Segítségüket köszönjük, a további együttműködés reményében, 

tisztelettel, 



19.00 

PROGRAM 

2017. február 18. 

DUNA TEREM 

Szfnpadi műsor - Hejgetéstől húshagyatig 
19.00- 21.00 

Fővédnök: Áder János, 
köztársasági elnök 

:-iYltóbeszédet mond: Kövér László, az Országgyülés elnöke 

19.15 

HagyománYőrző zenészek, énekesek és táncosok Diószénből, Pusztinából, Klilsörekecsiuből, Klézséről, Somoskáról, G)imesből 

Vendégeink lesznek: Kacsó Hanga Borbála, :'\~isztor nona, Petrás :\Iál·ia, Szalóki Ági, Autal Tibor, Benke Róbert, Dreseb Mlluíly, 
Ilodorog András, Legedi László István, Román Stefan, Tímár Jfluos, Tímár Viktor, Fanfara Complexa, Juhnsz Családi Zenekar, 
Kőketánc Gyerektáucbáz, Servet Zenekar, Somos Egyiittes, a Zurgó Egyiittes, valamint Bálint Róbert és Gyúr Gabriella, n Fölszállott a 
páva csángó díjnzottjai. 

21.30-22.25 

22.30-23.25 

23.30-00.25 

Legedi László István, Roman Stefan, 
Benke Róbert 

Tímár Viktor és Tímár János l gyimesi 

Zurgó Együttes 

Táncház 
21.30- 04.30 

01.30-02.25 

02.30-03.25 

03.30-04.30 

Hodorog András és Sornos együttes 

Serve! együttes 

00.30-01.25 Juhász Családi zenekar l gyimesi 
Fanfara Complexa 

SZERET TEREM 

Táncház, könyvbemutató, koncertek 

16.30- 18.15 
Kőketánc Gvenktáncbáz 

2 !.30 
Könyvbemutató 
Cs omn Gergely: A megkötött iá ó' dm ü könyvét bemutatja :"émetb Zsolt, az Országgyülés Külii~i Bizottságának elnöke 

Koncertek 

22.00-23.00 Csángó vendégel< müsora 

23.10-24.00 Serve! zenekar 

TÁZLÓ TEREM 

Kiállítás 
16.30- 05.00 

Kiállításunkon a Prima Prinlissima díjas Petrás lVIária keramikus alkotásait, illetve az elmúlt évek csángó báljainak legemlékezetesebb 
pillanatait bemutató fényképek. 

MILLENÁRIS PARK 

17.30 - 18.45 
Gasztronómiai bemutató: Jellegzetes csángó ételek bemutatója, avagy hogyan készül a puliszka 

Sze1wzők: Kisebbsé~:ekért- Pro l\Iinorltate AlapÍtYIÍny, Moldvai l\Iagyarok n :\IoldYai }lagya•·okért Szövetsé2 
A szen·ezÖk n mtisorvóltoztatás jogát fennllll'tják. 



Jegyek elővételben kaphatók a TicketExpress online rendszerében 
és jegypénztáraiban (www.eventim.hu), helyszínen csak a rendezvény napján: 

10.00-00.00 óra közt lesz nyitva a pénztár. 

A Millenáris Parkban a jegypénztár a B épület előterében található. 
Ülőjegy: 3500 Ft, Állójegy: 2000 Ft Kőketánc Gyermektáncház 16.30-18.15: 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes. Felnőtteknek a belépőjegy erre 
a programpontra is érvényes. 

A Millenáris Park címe: 1024 Budapest, Kis Rókus u.16-20. (Bejáratok 
vannak még a Lövőház utca, a Fény utca és a Marczibányi tér felől is.) 

Megközelítés tömegközlekedéssel: Széll Kálmán tér: villamossal: 4, 6, 18, 59, 
61; autóbusszal: 5, 16, 22, 28, 102, 128, 149, 155, 156; metróval: 2-es (piros) 

Széna tér: villamossal: 4, 6; 
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Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 
Telefon: +36-1-445-0473 

E-mail: promino@prominoritate.hu 
Bankszámlaszám: 11742001-20045649-00000000 

Adója 1%-ával támogassa Ön is alapítványunk tevékenységét! 
Adószám unk: 18169177-1-41 

A szervezó'k a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

www.csango.hw 

A rendezvényt támogatták 
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Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány 

Elérhetőség, telefonszám: 

Összesített elszámolási táblázat 

Fekete Réka, promino@prominoritate.hu, +36 703357507 

Sorszá támogatás 
Helyszín Időpont 

m jellege 

Budapest, 
XXL 

l. Millenáris 2017-02-18 
Csángó Bál 

Park 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Összese 
n 

Budapest, 2017. április 5. 

Termék 

Támogatás Számla 
vagy 

Számla szolgáltat 
összege kibocsátó 

(Ft) 
száma 

ja 
as 

megnevez 
és e 

Vandor 
Trans személy 

200 OOO Ft 0002881 
Tours szállítás 
S.R.L. 

200 OOO Ft 
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.......... j ....... m&lléklet az elóterjesztéshez 

Önkormányzati támogatás l. számú melléklete 

Számla Számla 
Teljesítés Fizetési 

elszámolásán végösszege 
időpontja határidő 

ak ideje (Ft) 

2017-02-17 20 I 7-02-17 2017-02-17 645 OOO 
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érr=-PröMínofffiiT€'1\lapítvany- .. gge en, közhasznú szervezet, melynek célja az európai és 

hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarak segítésére. 
Alapítványunk hozzá kíván járulni a közép-és kelet-európai nemzeti kisebbségek hatékonyabb védelméhez, és 

az európai intézményrendszerekbe való integrálásához. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 

tevékenységi köre széles: nyári szabadegyetemeket, szakmai napokat, konferenciákat, fesztivált, külpolitikai 

klubot szervez, negyedévenként megjelenteti a Pro Minoritate című folyóiratot, valamint könyvsorozatot ad 
ki. 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 2017. július 18-23. között szervezi meg a XXVIII. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn (Hargita megye, Románia) 

Tusványos a biztos pont! címmel. A délelőtti előadásokon rendszerint aktuális, mindkét országot érintő 

témákat vitatnak meg meghívott előadóink Az előadók közt a szabadegyetem céljának megfelelően 

mindhárom oldal - anyaországbeli, romániai magyar, valamint román - számos ismert és elismert politikusa, 

szakembere szerepel. 

A negyedévszázaddal ezelőtt megfogalmazott - még ma is időszerű - célt tar~uk szem előtt: őszintén, 

nyíltan, kötetlenül beszélgetni az országaink társadalmi átalakulási folyamatát kisérő problémákról. Az évek 

során sikerült ezt a tábort olyan fórummá fejleszteni, ahol a határon inneni és túli magyar, valamint román 

fiataloknak lehetőségük nyílik az aktuális kérdésekre megoldásokat, ötleteket keresni, elősegítve ezzel a 

magyarországi és határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok kialakulását és tapasztalatcseréjét 

A délelőtti előadásokon rendszerint aktuális, az uniós csatlakozás által fémjelzett, mindkét országot érintő 

témákat vitatnak meg meghívott előadóink Orbán Viktor látogatása és részvétele a rendezvényen a 

legnagyobb létszámú közönséget vonzó esemény, részvételére ez évben is szám{tunk. 

A második programcsoportban délutánonként az egyetemi hallgatók és társadalomtudományi 

szakemberek igényei szerint összeállított programokon neves szakemberek, egyetemi tanárok, fiatal kutatók 

kapnak meghívást, hogy különböző érdeklődéskeltő kérdésekben vezessenek vitákat, kötetlen beszélgetéseket, 

tartsanak előadásokat. Ugyanakkor ehhez a pillérhez tartozik a sportrendezvények, vetélkedők sokasága, ami 

párhuzamosan folyik az előadásokkal, így kínálva alternatívát a résztvevőknek 

A napi előadásokat esténként kikapcsolódást biztosító kulturális prograrnak követik, ahol hazai és határon 

túli magyar együttesek zenélnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is neves együtteseket, előadókat várunk 

Magyarországról, illetve a Kárpát-medenc~ más régióibóL A XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor tervezett fellépői: Beatrice, Budapest Bár, Balkan Fanatik, Szabó Balázs Bandája, Pannania Allstars 
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Ska Orchestra (P ASO), Anna and the Barbies, Margaret Island, Magna Cum Laude, Magashegyi 

Underground, Kowalsky meg a Vega. 

Eddigi táborainkat túlnyomórészt erdélyi és magyarországi diákok és fiatalok látogatták, a több mint 5000 
résztvevő faházakban, villákban és sátrakban volt elszállásolva. Rendezvényünk az előadások színvonalát és a 
résztvevők számát tekintve egyaránt sikeresnek mondható, folyamatos tudósítások jelennek meg róla mind a 
magyarországi, mind a romániai médiában. Rendezvényünk állandó résztvevői mellett a térség településeiről, 

de Hargita megye egész területéről is, érkeznek nagyszámban érdeklődők, így legnépszerűbb előadásaink 
résztvevőinek száma eléri a 15.000-18.000 főt. 

A szabadegyetemről folyamatos tudósítások jelennek meg mind a magyarországi, mind a romarua1 
médiában, lehetőséget teremtve ezáltal támogatóink számára mindkét országban szélesebb körű megjelenésre. 
Ezen kívül rendezvényünk helyszínén lehetőséget biztosítunk szponzorainknak reklámanyag megjelenítésére. 

Az elmúlt években a régi partnereinken kívül új alapítványokat, szervezeteket és diákszövetségeket is 
sikerült bevonni a szabadegyetem megvalósításába, ami nagyobb részvételt biztosított. A nagyobb részvétel 

által pedig ismét újab b és újab b szervezetek, érdeklóclők kerültek a látótérbe. 

A rendezvény társszervezője a Magyar Ifjúsági Tanács (Kolozsvár), Participatio Alapítvány (Nagyvárad), 
Integratio Alapítvány (I<olozsvár). Az egyre szélesedő kapcsolatháló alakulását jelzi az is, hogy a 

társszervezőkön kívül több partnerrel is együttműködünk, mint: a Bálványos Intézet, Babe~-Bolyai 

Tudomanyegyetem, Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Corvina Könyvesház, Csíki Anyák 
Egyesülete, Élő Erdély Egyesület, Fiatal Családosok Klubja, Fidelitas, GYSEV Zrt., HungaraControl Zrt., 
Hagyományok Háza, Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület, Infotér 
Egyesület, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., Magyar Nemzeti Kereskedőház, Magyar Posta 

Zrt., Magyar Teátrumi Társaság, Magyar Turisztikai Ügynökség, MTV A, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
Nézőpont Intézet, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem, Századvég Alapítvány, Székelyföldi Legendárium, IVSZ - Szövetség a digitális 
gazdaságért, Temesvári Magyar Diákszövetség, Udvarhelyi Fiatal Fórum. 

Tisztelt Polgármester Úr, azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amen 'ben 'mogatásra méltónak 
találja alapítványunk tevékenységét és a rendezvényeinket, támogassa, 400.000 - Ft-t , azaz négyszázezer 

forinttal. A támogatást a {29~~1~· ~ály~nyosiNyári $iJ~;~a.~~$X~~~~ ~a tábor pzervezésére kívánjuk 
fordítani. 

A támogatás reményében, tisztelettel: 

Tárnok Mária 

a kuratórium elnöke 
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......... 9..: . .., .. melléklet az előterjesztéstlaz 

Alapító Okirat 

amely Dr. Kövér László (2310 Szigetszentmiklós, Nyár u. 23.) Németh ZsoltAttila (1221 
Budapest. Kova u. 16.), valamint Madarász László (1025 Budapest, Szalamandra út 13.) 
Alapítók által létrehozott. a Fővárosi Bíróság által 2000. február 23. napján 7773. sorszám 
alatt nyilvántattásba vett, valamint a 16. Pk. 60. 007/2000/4. számú végzéssel közhasznú 
szervezetté minösített Kisebbségekért ···Pro Minoritate Alapítvány 1999. december 08. napján 
kelt és többször módosított Alapító Okíratát a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 75 . . 'l~· (5) 
bekezdésben írt kötelezettség alapján, a közhasznú nyilvántartásba vétel végett, egységes 
szerkezethefbglaltan módosítják az alábbiak szerint: 

I.) Az Alapítvlany neve: Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 

Székhelye: 1055 Budapest, .Falk Miksa u. 6. V. emelet 
Telephelye: 4400 Nylregyháza, Pazonyi utca 45. 

Az Alapitvány jogállása: Az Alapítvány jogi személy. 

2.) Az Alapítvány célja: 

Az Alapítvány az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
míiködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CL.XXV. törvény alapJán (á továbbiakban: 
"E t '~ 't· . l' ' ' ' d k 'h l 'bh . k .. l ' 'k ' k ' . c v • . ce.Jm megva osliasa er e e en az a a. l ~oz wsznu teve enysege et vet,TZt. 

- Az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása. 
- Az etnikai kisebbségek folyóiratainak támogatása, kiadása. 
-A kisebbségi kérdés helyes megvilágosítása tudományos szinvonalú 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 müködő szervczetekkel. 
- Határokon túli magyar nemzeti kisebbségek támogatása. 
- Könyvkiadás. 
- Kulturális rendezvények szervezése. 
- lsmerette1jesztés. 

Az Alapítvány által végzett közfeladatot e[s(isorban Magyarország Alaptiirvénye D. cikke 
határozza meg köz.feladatként~ 

.. lv!ag_varország az egységes magyar nemzet összetartozását szem eliitt tartva felelősséget 
visel a határain kívül él6 magyarok sorsáért. elősegíti közösségeik fennmarc1dását és 
fejllJdését, támoga{ja magyarságuk megl1rzésére irányuló törekvéseiket. egyéni és közösségi 
jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőfbldön való 
boldogulásukat. valamint előmozdítja együrtműködésüket egymással és Magyarországgal . .. 
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6.) Az Alapítvány működési köre: 

Az Alapítvány müködési köre országos. mivel az Alapítvány legalább hét megyében tartó.<,· 
tevékenységet végez, és egyben nemzetközi, mert az Alapítvány több országban fejti ki 

'k ' ' teve enyseget. 

7.) A közhasznú jogállás kérelmezése fidtételének teljesii.lése az Ectv. 32. § (4) és (5) 
bekezdései alaJ?ián: 

Az Ectv. 32. § (4} bekezdés a) pont alapján megfelelő edfforrás áll az Alapitvány 
rendelkezésére, mert (JZ előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétel 
meghaladja az egymillió forintot. 

Az Ectv. 32. §(5) bekezdés b) pont alaJ?ján megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki 
az Alapitványnál, mert az előz() két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhasznú tevékenység 
érdekében felmerü/t költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két él' 
áílagában. 

A közhasznú szen1ezetek bírósági nyilvántartásból való törlésére az Ectv. 48. 9-a, valamint 
49. §-a az irányadó. 

8.) Az Alapítvány szervezete, működése: 

Az alapítói jogokat az Alapítók együttesen gyakoro{ják. 
Az alapítói jogok gyakorlása az Alapiták kiesése esetén a Ptk. 3:394. § alapján tiirténik. 
Amennyiben az Alapítók elhaláloznak, vagv más okból az alapítói jogaikat véglegesen nem 
gyakorolják, az alapítóijogokat a Kuratórium gvakorolja. 

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

Elnök: Tárnok Mária 
Anyja születési neve: Sza/ai Sarolta 
Cím: 1163 Budapest, Újkőbánya u. 20. 

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

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

A Kuratóriurn működésének rendjét a Szervezeti és Müködési Szabályzattal határozza meg. 
A Kuratórium az Alapitvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az Alapitvány vezet/i 
tisztségviselői. 

A Kuratóriumot az Elnök önállóan képviseli. 
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Amennyiben az Alapítvány saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a 
beszámoló saját honlapon történ(f elhelyezésére is. Az Alapítvány a sciját honlapon közzélell 
(/(Jatok folyanwtos megtekinthetőségét legalább a közzélételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

Az Alapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelrfil szóló 2000. évi C törvény. valamint 
az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előirásait kell alkalmazni. 

A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezetekel támogatókat 
küWnjogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagvadó-és illetékkedvezmény illeti meg. 

A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejüteg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe he~vezni és 
közzétenni. 

A közhasznú szarvezet beszámolójába bárki betekinthet; illetve abból saját költségére 
másolatot készfthet. 

Az Alapitvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. 

A Koratórium működési szabályai: 

A Kuratórium üléseit a Kuratóriwn Elnöke hívja össze évente legalább egyszer, az ülést 
mégelözően legalább 8 nappal. a napirend egyidejű közlésévcl, írásban értesítve a tagokat. A 
Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen mindhárom tag jelen 
van. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Koratórium ülései nyilvánosak. 
Arnennyiben az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi jogot érint, a Kuratórium Elnöke 
zátt ülést rendelhet el. 

Bármely kuratóriumi tag kérheti /..;uratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. 
Ilyen kérelem esetén a Kuratórium Elnöke köteles a kérelem beé.rkezését(f/ számított 8 napon 
belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium ElnlJke 
nem tesz eleget. a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

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 ktilön is kéri, az elhangzottakat, 
vagy annak valamely részét szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 
- a résztvevő és távolmaradt személyek nevét 
- az Ulés helyét, időpontját és napirendjét, a vitában kialakult álláspontokat és a véglegesített 
javaslatokat, határozatokat 
-a szavazás után kifejezetten fenntartott különvélcrnényeket. 

A jegyzőkönyv elfogadására és hitelesítésére a következő Kuratóriumi ülés elsö napirendi 
pontjaként kerill sor. A jt~gyzökönyvet a Kuratórium Elnöke í~ja alá. 



A Feliigyelő Bizolls4g tagjai: 

Kársay Ferenc 
an.: dr. Pálffy Irén 
szül: 1962. április 17. 
lakcím: 1222 Budapest, Őrnagy utca 9. fsz. 2. 
szem. ig. szám: 732856 LA 

Dr. Csuday Balázs 
an.: Dr. Salamon-Rácz Zsuzsanna 
szül.: 1974. február 26. 
szem. ig. szám: 952043 AN 
lakcím: 1124 Budapest, Deres utca 10/D. 

A Felügyelő Bizottság Elnöke: 

Dr. Zettner-Kovács Krisztián 
an.: Se1:{ IÍ.gota Mária 
szül.: 1970. december 18. 
lakcim: 1023 Budapest, Török utca 7. 413. 
szem. ig. szám: 79102 2 LA 
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A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze, akit a Felügyelő Bizottság tagjai 
közül az Alapítók j eliilnek ki. 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány működését, az ügyek teljes körét átfogóan 
ellenőrizni, így kiilönösen: 

- a kuratóriumi ülésekről készill t 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 ügyeiről felvilágosítást kémi, az Alapítvány könyveibe és irataiba 
betekinteni, azokat megvizsgálni. 

A Felügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről és az Alapítvány működéséröl az 
Alapítóknak évente jelentést tesz, a Kuratóriumot enől tájékozta~ja. 

A Felügyelő Bizottság hatásköre: 
-jelentést kérhet a Kuratórium Elnökétől; 
- betekinthet az Alapítvány könyveibe és egyéb nyilvántartásaiba; 
- megvizsgálja a Kuratórium elé teljesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a 
mérleget; 
-jelentést készít az éves gazdálkodásról. valamint a mérlegről; 
- észrevételeket, javaslatokat tesz az Alapítvány működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatban~ 
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A közhasznú sze1-vezet gazdálkodási-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységél veszélyeztető mértékíí hitelt nem vehetfel. 

11.2.) Az Alapítvány gazdálkodása 

Alapítvány elsöd/egesen gazdasági-vállalkozási tevékenység fólytatására nem alapítható. Az 
A lapítván y az Alapító Okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 
dnállóan gazdálkodik. Az Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti 
tevékenységet - közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is -
folytathat és cé{ja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztositása érdekében gazda.vági
vállalkozásí tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél illetve közhasznú célok 
szerinti tevékenységet nem ve.vzéiyezteti. 

Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységébiJl, illetve a gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéb6l származó bevételeit és költségeit, rájórdításait (kiadásait) elküldnítetten kell 
nyilvántarta ni. 

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító 
Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kel/fordítania. 

Az Alapítvány bevételei: 

a) Alapító(k)tól kapott befizetés, valamint az Alap{tó{k) által az Alapítvány rendelkezésére 
bocsátott vagyon; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységblfl ('izolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a kölrségvetési támogatás: 

ca) a pályázat Ú(ján, valamint egyedi döntéssei kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésbőlJutatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás; 

cd) a szemé~vi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiuta/t 
összege,· 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 

e) más szervezettől illetve magánszemé~ytől kapott adomány; 
.f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az aJ:O pontok alá nem tartozó egyéb hevéte l. 

Az Alapltvátty költségei, ráfordításni (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvet/eniif kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek; 

c) az Alapítvány szervezetérwk míiködési kmtségei (ideértve az adminisztróció k/iltségeit és az 
egyéb felmerü/t közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális 
javakés tárgyi eszközök értékcsökkené.fi leírása; 
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb kiJltség. 
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Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben az Ectv. 38.§, valamint 39.§ (l) bekezdéséhen 
ji>glait összeférhetet/enségi ok állfenn. 
Az Alapítók és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. 
Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartoz~ja nem lehet a Kuratórium 
tagja. 

13.) Az Alizpítvány átalakulása és megszílnése: 

13.1.) Az Alapitvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal 
egyesülhet és csak alapítványokra válhat szél. 

Az Alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az Alapítvány szétválásáról az 
Alapítók akkor hozhatnak döntést, ha az Alapító Okiratban meghatározott vagyon juttatását 
tefjesitették. 

Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az 
alapítványi cél veszélyeztetésével. 

13.2.) Az Alc1pítvány megszűnik a Ptk. 3:403. ::,\' (l) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott 
esetekben. 

Az Alapítók nem szüntethelikmeg az Alapítványt. 

Amennyiben u Ptk.-ban meghatározott valamely megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium 
értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében, és a megszíínés; ok bekövetkeztét köz/i a felügyelőbizo/tsággal és a 
könyvvizsgálóval is. 

Ha az alapitói jogokal gyakorló személy vagy szerv a megszt'ínési ok alap; án harminc napon 
helül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ez( kbvetlfen köteles a nyilvántartó 
bírósághoz bejelenteni a megszíínési okot. A bejelentési kiitelezettség késedelmes voltából 
vagy elmulasztásából eredő károkért az Alapitvánnyal és harmadik személyekkel szemben a 
Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

Amennyiben az Alapítvány jogutód nélkül szíinik meg, a hitelezői igények kielégítése után 
megmaradó vagyonról a törlését elrendelő lwtározatban kell rendelkezni. 

13.3.) A jogutód nélkül megszíínli Alapítvány vagyona (l Ptk. 3:404. §alapján 

Az Alapítók az általuk juttatott vagyonról az Alapítvány jogutód nélküli megszíínésekor az 
Alapítvány cé(iával azonos vagy hasonló célú alapítvány va,zy egyesiilet számára 
rendelkezhetnek. 

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek jutta(ja a vagyont, ha az 
Alapító Okirat, vagy az Alapítók nem rendelkeznek a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy 
ha az Alapító Okirat által megjelölt szem#v. vagy az Alapítók által meg;eli.ilt alapítvány, 
egyesiilet a vagyont nemfogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 


