
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

S-9-2 ·. számú előterj esztés 

a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Tárnok Mária, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 6. V/10., a továbbiakban: Alapítv~ny) elnöke kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a budapesti Millenáris 
parkban 2018 . február 10-én huszonkettedik alkalommal megrendezésre kerülő hagyományos 
Csángó Bál költségeinek támogatása iránt. A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 
Javasolom, hogy az Önkormányzat 200 OOO Ft támogatást biztosítson az Alapítvány részére. 

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 rendezvény célja a moldvai és a gyimesi csángók néphagyományainak és 
kultúrájuknak bemutatása a magyarországi közönséggel. (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 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (Polgármester általános tartalék) terhére 
javasolom 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 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2017. november,, ,1-i. " 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (Xl. 23.) határozata 
a Kisebbségekért - Pro Minorita te Alapítvány támogatási kérelméről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.) részére 
200 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel 
összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(Polgármester általános tartalék) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. 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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r ( 1 Húsvéttól pünkösdig 
\ ~ I.A 1 , XXII. Csángó Bál 

Budapest, Millenáris Park 
2018. február 10. 

8S®9Ó 
<Bál 

Kovács Róbert Antal 
Polgármester Úr részére 
Budapest Főváros X. keriil~t 
Kőbánya Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Tisztelt Polgármester Úr! 

~~~~il l- ;'~ w!el J,: evcu J rY L<--

~ 101í NOV 09. ~ 
,JJÁ.1 hiCk 

Budapest, 2017. október 30. 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért 
Szövetség huszonkettedik alkalommal rendezi meg 2018. február 10-én a budapesti Millenáris Parkban a 
már hagyományossá vált Csángó Bált. 

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 csángók hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét óra hosszát tartó -, párhuzamosan futó 
programokból álló rendezvénysorozat. Az idei műsor keretében - a korábbi évekhez hasonlóan - gyimes~ 
és moldvai csángó magyar hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek lépnek 
színpadra. A Csángóföldről meghívott mintegy száz táncos, zenész és énekes révén bepillantást 
nyerhetünk a csángó zene- és tánckultúrába. Délután gyerektáncházzal kezdődik a bál programja. 

A rendezvény célja a moldvai és a gyimesi csángók rendkívül régies és páratlanul gazdag 
néphagyományainak és kultúrájuknak bemutatása a magyarországi és nemzetközi közönségnek. 
Rendezvényünkkel szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a ma is élő, kultúrájukat éltető, és megélő 
csángók hozzák el és mutassák be az érdeklődőknek viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat 
színpadi produkció keretében. A Csángóföldről meghívott mintegy száz táncos, zenész és énekes révén 
bepillantást nyerhetünk a csángó zene- és tánckultúrába. 

A XXII. Csángó Bál színpadi műsora a húsvéttól pünkösdig terjedő időszak csángó népszokásait, énekeit, 
táncait mutatja be. A télvégi böjt véget ért, a természet megújul. A mezők ismét kizöldülnek, a fák virágba 
borulnak, a megújulás, a szerelem időszaka ez. A csángó fiúk fűzfaágakból tilinkót készítenek és 
havajgatással köszöntik a tavaszt. A színpadi gálaműsorban közreműködnek bukonivai székelyek, Gyimes
vö~ pusztinai, somoskai, magyarfalusi, lábnyiki idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek, Antal Tibor, 
Kacsó Hanga Borbála, Berecz András, valamint csángó muzsikát játszó magyarországi kiváló zenekarok: 
Fanfara Complexa, Somos Együttes, Szigony Együttes, Zurgó Együttes, Tázló Együttes, Dresch Mihály 
Quartet. 
A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik. 
Ugyanakkor fontos_nak 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, fotókiállításunkon az eddigi huszonegy Csángó Bál legszebb pillanatait 
mutatjuk be. 

Tisztelt Polgármester Úr, azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben támogatásra méltónak 
találja alapítványunk tevékenységét és a rendezvényeinket, támogassa 400.000- Ft-tal, azaz négyszázezer 
forinttal. A támogatást a XXII. Csángó Bál megvalósítására kívánjuk fordítani. 

A támogatás reményében, tisztelettel: 

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. 

Tárnok Mária 
a kuratórium elnöke 

Telefon: 061 445 0473, 061 445 0471, Fax: 061 445 0479 
E-mail: nromino@nrominoritate.hu. Honlan: www.csamm.hu 

KISEBIJSÉGEKÉRT 
PRO MlliORITATE Ali\PÍTVÁNY 

1 Oo5 Budapest. 
Falk Miksa u. 6. V/10. 



j , mBlléklet az előterjesztéshez: 
················· ·· 

Alapító Okirat 

amely Dr. Kövér László (2310 Szigetszentmik lós. Nvár u. 23.) Németh Zsolt Attila (122 1 

Budapest, Kova u. 16.), valamint Madadsz L:.íszló (1025 Budapest Szalamandra út 13.) 
Alapítók á lta l létrehozott, a Főváros i Bíróság által 2000. február 23. n::1pján 7773. sorszám 
alatt nyilvántartásba vett, valamint a 16. Pk. 60 . 007í2000/4 . számú végzéssel közhasznú 
szervezetté rninösített Kisebbségekért - Pro Minoritate A lapítvány 1999. december 08. napján 
kelt és többször iriódositoti Alapító Okiratát a 2Ó J 1. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 7 5. ·§ (5) 
bekezdésben irt kötelezeitség alapján, a közhasznú nyilvántartásba vétel ,·égett, egységes 
szerkezetbe fogla ltan módosítják az alábbiak. szel'Ínt : 

1.) Az Alapítvány neve: Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 

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

Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány jogi személy. 

2. ) Az Alapítvány célja: 

Az Alapítvány az egyesülési j ogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
müködéséréJl és támogatásáról szóló 201 !. évi CLX.):. V. Törvény alanián (u továbbiakban: 
11Ectv. ") céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhas::11 ú tevékenységeket 1·égzi. 

- Az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása. 
- Az etnikai kisebbségek folyóiratainak támogatása, kiadása. 
- A kisebbségi kérdés helyes megvilágosítása tudom ányos színvonalú tanulmányok rendszeres 

készítésével és publikálásával. 
- Ösztöndíjak létesítése határon túli magyar ki ebbségek és kisebbségi kutatással fog lalkozók 

részére. 
- Konferenciák és táborok szervezése. 
- Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más, hasonló területeken müködő szerve1.etekkel. 
- Határokon túli magyar nemzeti ki sebbségek támogatása. 
- Könyvkiadás. 
- Kulturális rendezvények szervezése. 
- úmereuerjesztés. 

Az Alapítvány által ,·égzett közfeladarot elsősorban Magyarors::ág Alaptön ·énw D. cikke 
határozza meg kózfeladatként . 
.. ,11/agyarország az egységes magyar nemzet összetartozását ·=em előu wrtva felelősséget 
visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és 
.fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és kö-össégi 
jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzota ík f étrehozását. e, s=ülőföldön való 

boldogulásukat, valamint elömozdí(ja egyii flmiíködésüket t![!,)illllÍS.\'Ul és ;\,fuJJyarors:úggul. " 



Az Alapítvány álta l végzett köz.feladatot másodsorban a nemzetiségek jogairól szóló 20 / /. évi 
CLX)<IX. törvény 4. §-a határozza meg kiizfeladatként . 
. , 4. § (]) lvfinden nemzetiségi közösségnek és nemzetiséghez tarto:::ó s:: ,mélynek j oga van 

uj ö szüi<Jfr)ldjén való zavarralan boldoguláshoz. a scu·át. a szúl/ik. t'isok születési vagy 
lakhelyének kultúrájához. hagyományaihoz való kötödés szahadsá.f!,álto:: Js oltcilmúho::.-

b) az óhazával való zavartalan kupcsolatlurtáshoz. " 

A közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megielölést. 
Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból minden személy részesülhet. 

Az AlapÍlvány közvetlen politikai tevékenységet nem fozytat, szerve::ere pártoktól fiiggerlen , és 
azoknak anyagi támogatást nem ny újt, illetve azolaól anyagi támogarúst nem fogad el. Az 
Ec.:n·. szerin! közvetlen polirikai tevékenységnek min6sül a pár! érdekében vég:::<!il politikai 
1evékenység, az országgyülési képviselői választáson történő jelöltál/Ílás. a megyei, fővárosi 
önkormányzat képvisel<'J-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának 
történő jelölés. a megyei jogú város képvisel(f-tesrületébe Történő jelöltállítás. valamint a 

polgármester jelölése. 

3.) Az Alapítvány induló vagyona: 

500. OOO., Ft, azaz Ötszázezer forint , mely összegből Dr. Kövér László Alapító 50. OOO. Ft, 
a:zaz Ötvenezer forint, Németh Zsolt Attila Alapító 50. OOO. Ft, azaz Ötvenezer fori nt, míg 
Madarász László Alapító 400 . OOO. Ft, azaz Négyszázezer forint készpénzt bocsát az 
Alapítvány rendelkezésére. Az induló vagyon teljes összegét az Alapí tók az Alapító Okirat 
aláírásakor bankszámlán helvezték el. 

4.) Az Alapítvány jellege: 

Az Alapítvány nyílt, mely hez csatlakozhatnak mindazok a be!- és kü!földi magán- és jogi 
személyek, akik az A lapítvány céljaival egyetértenek, azt támogatják, valamint elfogadják az 
Alapitó Okiratban részletezett célokat. 
A támogatás pénzbeli és nem pénzbeli támogatás egvaránt lehet. 
Az Alapítók és a c:satlakozók az Alapítrúny cé(jára JefajánJou összegeket és más adomúnyokat 
nem vonhatják vis.~za. 
Az Alapítvány készen áll minden olyan társadalmi szervezettel együttműködni, amely az 
Alapítvány céljainak megvalósításábaJ1 közreműködik. 

Az Alapítvány kül- vagy belföldi által felajánlott cl ev izaösszeget elfogadhat. Az Alapítvány 
devizaszámlájáról az Alapító Okiratban meghatározott közérdekű cé lokra devizában fizetést 
vagy átutalást teljesíthet. 
Az. Alapítvány javára befolyó pénzeszközöknek az Alapító Okiratban meghatározott célokra 
és feladatokra történő felhasználásának mértékét a Kuratórium jogosult meghatározni. 

5.) Az Alapítvány időtartama: 

Az Alapítvány határozatlan időre jön l~tre. 
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6.) Az Alapítvány működési köre: 

A:; Alapítvány miiködési köre országos. mivel az Alupitvány legalább hét me!{Yében wrrás 
revékenységet végez, és egyben nemzelki.;ú, ml!r( u:z Alapítvány több ors:úgban f ej ri ki 
tevékenységét. 

7.) A közhasznú jogállás kérelm ezése f e/tJte!Jnek teljesiilé.1 1! uz Ecr, ,. 3.?. § (4) és (5) 

bekezdései alapján: 

Az Ectv. 32. § (4) bekezdés a) pont alapján megfelelő erőforrás áll a:::. Alapítvány 
rendelkezésére, mert az előző két lezárt üzleri év vonatkozásában az átlaxos éves bevétel 
meghaladja az egymillió forintor. 

Az Ectv. 32. § (5) bekezdés b) pont alapján megfe/e/(j társadalmi támogatoltsóg mutatható ki 
az Alapítványnál, mert az előz<'f két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhas:nú tevékenység 
érdekében felmeriilt költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás fe lét a két év 
átlagában. 

A kdzhasznú szervezetek bírósági ny ilvántartásból \;aló törlésére az Ectv. -18. §-a, valamint 
49. §-a az irányadó. 

8.) Az Alapítvány szervezete. működése: 

Az alapitóijogokat az Alapítók együttesen gy akorolják. 
Az alapítói jogok gyakorlása az Alapúók kiesése esetén a Ptk. 3:394. :S ulapján tiirténik. 
A menny iben az Alapítók elha/áloznak. vagy más okb(J/ a:: alupitcíí joguiku1 11i'gleges1111 nem 
gyakorolják, a: alapítóijogokat a Kuratórium gyakoro(ja. 

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

Elnök: Tárnok Mária 
Anyja születési neve: Szalui Sarolta 
Cím: 1163 Budapest, Újköbánya u. '.2 0. 

Tagjai: Klein András 
Anyja születési neve: Petrinska Petkova Léna 
Cím: 1126 Budapest, lvfárvány ut.rn 23. 

Ugliy Attila Gábor 
Anyja születési neve: Jakub Erika 
Cím : 1185 Budapest Bakonybánk u. 24/A. 

A Kuratórium müködésének rendjét a Szervezeti és Müködési Szabályzattal határozza meg. 
A Kuratórium az Alapítvány ügyvezet :í s=erw. A kuratórium tag jai az A lapítvány veze td 
tisztségviselői. 

A Kuratóriumot aL: Elnök önállóan képviseli. 

i ~HSO LA l A1 ERE OET I VE L ." ~ / 
í:INUtMBH MEG ES'/ EZ I-Ku, .. ,,. ,.;:' 'f< ·, · Át1 

1 
' 
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A::: Alapítvány munkavállalói .fele!l a munkáltatói jogok.at (1 Kuratárium Elnöke, a: 
Alapírványi Iroda vezetőjefeleu a munkál1atóíjogkört Ughy Attila Gábor kurátor gyakoro(Ja. 

A Kumtórium tagjait az Alapítók a jelen Alopitó OkirCJt m(5dosírá.'>CÍt<ÍL llatúrowtlun 
időtartamra bízzák ,neg. 

A kuratórium tagját megbízásának lejárta eláll az alapítványi cél közvetlen ves:::.élyeztetése 
esetén az Alapítók hívhatják vissza. 

Kuratórium tagjainak tisztségének megszt1nése: 
- lemondással, az új kuratóriumi tag biróságí nyilvámc11·tcísbá történő bt?je,r,,ry:::Jséve/; 
- törvényben meghatározott ki:ráró ok hekövetkezre eserén; 
- visszahívással: 
- a tag elhunytával. 

A Kuratórium: 
- rendelkezik az Alapítvány vagyonáról. dönt a befolyt pénzeszközök felhasználásáról; 
- javaslatot tesz az Alapítóknak az Alapító Okirat esetleges kiegészítéséről: 
- a Kuratórium döntési jogát a kuratóriumi ülések keretében gyakorolja; 
- a Kuratórium tagjai kurátori tevékenységükért tiszte!etdlj'ra és költségrérítésre jogosultak. A 
tiszteletdíj és a költségtérítés fizetésének módját és mé1tékét a Kurntólium állapítja meg. A 
mi'íködési költségei nem haladhatják meg az összes költség 25 %-ár. 

Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetés i Szabályzat 
alapján fo lytathat. 
Az Éves számviteli beszámoló jóváhagyása a Kuratórium kizárólagos határkörébe tartozik. 
melynek elfogadásához eb_'}1hangú határozata s::ükséges. 
Az Éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg történik az Ectv. 28. §-ában 
meghatározott beszámolóho:: kapcsolódó; a civil sz.erve;::etek gazdálkodása, az 
aclománygyű/tés és a közhasznúsúg egyes kérdéseiről szóló 350í201 l C(ll.30.) 
Kormány rendelet 1. mellékletének megfeleléi tartalmú közhasznúsági mellék/er elfogadása. 
me~v szintén a Kuratórium kizárólagos harciskörébe tartozik. qfogwlúscihoz egy/rang ú 
határozat szükséges. 

Az Alapítvány beszámolója tartalmazza : 
a) a m érleget (ehryszeríísírett mérleget) 
b) az eredménykimutatást (egyszerüsített mérleget) 
e) kellős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet 

Az Alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult K11ru.tóriwn áft(I/ eUtJgodott heszánwlójcíl az 
adol! üzleti év mérlegfordu/óját követő ötödik hónap uro!só napjáig letétbe helye:ni é · 
közzétenni. 

A letétbe he~yezett beszámolót a civil szervezetek bírósági ny ilvántartásáról és az ezzel 
összefiiggő e{járási szabályokról szóló törvény ben meghatározott módon kell közzé.tenni, 
valamint adatainak lekérdezését a Civil !nfol'mációs Portál s-::ámára lehelc'Jvé kell tenni. 
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Amennyiben az Alapítvány saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelr!zettség kiterjed a 
beszámoló saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Alapírvány a saját honlapon közzéteff 

adatok folyamatos megtekinthet6ségét legalább a közzétételt köve!Ő mósodik üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig hiz tosí(ia. 

;Jz Alapítvány beszámol~jára f!gy ebekben a s::ám vitelről szóló 2000. é,·i C törvény, valaminr 
az annukfelharalmazása alapján kiadoll kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e s=en •ezeteket támogatókat 
különjogszabá~y alapján adó- és illetékmentesség vagl' adó- és illetékked w :nrérzy illet i meg. 

A kúzhasznú szervezet köteles , beszámo/6 jóváhagyásávul egyidt?jíil.:g kö::has::míságí 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe he~vezni és 

közzétenni. 
A közhasznú szervezel beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére 
másolatot készíthet. 

Az Alapítvány ny ilvántartásaira egyebekben a reá irányadó köny\l\'ezeté. -/ s=abályokat 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 egyidej ü közlésével. írásban értesítve a tagokat. A 
Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabáfyszedíen összehívott ülésen mindhárom tag jelen 
van. A Kuratórium döntéseit egyszerü szótöbbséggel. n, ilt 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. 

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés öss::.ehíwísát a cef és a: ok m egjelölésével. 
l~ven kérelem esetén a Kuratórium Elnöke_ köLeles a kérelem beérkezésétől . ·::.ámít olt 8 napon 
befut intézlcedm az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium Elnöke 
nem tesz eleget. a kurorórium ülé ·éta kérelmet előcerjeszrő tag is öss::.ehívh 1(/a. 

A Kw·atóriw11i ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elhangzott 
beszámolók, nyilatkozatok, észrevételek lényeges elemeit, az egyes határozati javaslatokról 
tö1ténő szavazás részletes eredményét, valamint az esetleges ell envéleményeke t. Amennyiben 
a Kuratórium Elnöke, tagja, a Felügyelő Bizottság Elnöke kü lön is kéri az elhangzottakat , 
vagy annak valamely részét szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni . 

A jegyzökönyv tartalmazza: 
- a résztvevő és távolmaradt személyek nevét 
- az ülés helyét, időpontját és napirendj~t, a vitában kialakult áll á ·pontokat és a véglegesített 
javaslatokat, határnzatokat 
- a szavazás után kifejezetten fennta1tott külön vél •ményeket. 

A jegyzőkönyv elfogadására és hitelesítésére a következő Kuratóriumi ülés e l s ő napirendi 
pontjaként kerül sor. A jegyzőkönyvet a Kuni tórium Elnöke írja alá . 
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A Kuratórium döntéseinek nyilvántartasára Döntéstárar vezet az ülésen ké!:izí te tl jegyzökönyv 
alapján, melynek az ülést követő 5 munkanapon belül kell elkéstülníe . 

A Döntéstár ta1talmazza: 
- a döntés sorszámát (a Kuratórium müködésének ideje alatt folyamatos döntésszámot 

alkalmaz, az évek megjelölésével) 
- a döntés időpontját 

- a döntés tartalmát 
- hatályát 
- végrehajtás idöpontját, felelösét 
- a döntést támogatók. és ellenzők számát. személyét 
- valamely döntés módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén az eredeti döntésszám 
mellé ennek tényét be kell jegyezni. 

A Kuratórium Elnöke a döntésekről az érintetteket a döntések hatt\lyba lépé ét követö 5 
munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti. 
A Kuratórium a döntéseit az Alapítvány székhelyén elhel , ezett hirdető táblán hozza 

nyilvánosságra. 
Az Alapítvány működésével kap 'solatban keletkezett iratokba az adatvédelmi és személyiségi 
jogok tiszteletben tai1ásának feltételével bárki betekinthet, az Alapítvány székhe lyén előre 
egyeztetett időpontban. 

Az Alapítvány működésének módjáról , szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
bl' számolói közléseiröl időszaki kiadványaiban egy országa, napilapban. valamint a 
székhelyén elhelyezett hirdető táblán tájékoztatja a nyilvánosságot. 

9.) Alapítványi Iroda 

9. 1.) A Kuratórium az alapítványi vagyon kezelése és hasznosítása körében meghozott 
kuratóriumi határozatok végrehajtására, és az Alapítvány mindennapi ügyintézése körébe 
tartozó egyéb végrehajtási feladatok ellátására Alapítva.nyí Irod át hozhat létre. 

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

l 0.) A Felügyelő Bizottság 

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

A Fdügyelő Bizottság tevékenységét az ALapitók rés:.ére vér=i. /e\'ékenységér/il évente cc 
alapítói jogok gyakorlójának számol be. 

A MÁSOLAT A1 EREOET\VEL 
~INOEHBEN ME6E6YEZIK 
fo(? <>R0/1'· /) ,IJ-: 



A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Karsay Ferenc 
an.: dr. Pálffy Irén 
szül. : 1962. áp1ílis l7. 

lakcím: 1222 Budapest, Őrnagy utca 9 . .f.\·:. 2. 
szem. ig. száni: 732856 LA 

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

A Felügyelő Bizottság Elnöke: 

Dr. Zettner-Kovács Krisztián 
cm. : Se,f Ágota Mária 
szül. : 1970. december 18. 
lakcím: 1023 Budapest, Török utca 7. 413. 
szem. ig. szám: 791022 LA 
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A Felügye l ő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze, akit a Felügye lő Bizott ság tagj ai 
közül az Alapitókjelölnek ki. 

A Felügye lő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány müködését az ügyek teljes körét átfogóan 
ellenőrizni. így különösen: 
- a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek figyelembev étel éve] vizsgá lj a a kuratóriumi 
döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célokkal: 
- <1z éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevéte1ével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási 
tevékenység ös zhangját, 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 ügye i ről felvilágosítást kérni. az Alapítvány könyveibe és irataiba 
betekinteni , azokat megv izsgálni . 

A Felügyelő Bizottság tevékenységének ere lményéröl és az Alapítvány müködéséröl az 
Alupítóknak évente jelentést tesz, a Kuratóriumot crTől 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 mérlegről; 
- észrevételeket, javaslatokat tesz az Alapítvány működésével és gazdálkodásával 
knpcso latban; 



- megvizsgálja a pénzkezelés rendjét. továbbá az Alapítvány pénztárút és banksLámláját; 
- megvizsgálja, hogy a kuratóriumi dö ntések összha ngban vannak-e az alapítványi célokkal; 
- megvizsgálja, hogy az Alapítvány működése és gazdálkodása megfelel-e a közhasznúsági 
jogállásbó l eredő jogszabályi követelményeknek; 
- célvizsgálatot fo lytathat, ha az alapitványi célnak megvalósítását, illetve a pénzügyi
gazdálkodási tevékenység szabályszen'.iségét vcsr.élyeztetve látj a; 
- ré zt vesz tanácskozási joggal a Kuratórium ül é. ein : 
- jogosul t a K urató1·i um ot tájék ztatn i, és annak összehinísát kez<.kményuzni , ha az 
Alapítvány müködése során jogszabálysértés vagy mulasztás történt, továbbá ha a vezet ő 

tisztségviselök fele l ősségét megalapozó tény merü lt fel; 
- jogosul t a Kuratórium összehívására, ha ind ítványára annak megtéte l é t ő l számított 30 napon 
belül nem hí vja össze a Kuratóri um Elnöke az ülést; 
- é1tesítcn i köteles a törvényességi fe lügyeletet d látó szervet akkor, hn a Kuratórium a 
törvényes működés helyreállítása érdekében nem teszi meg a szüks.5gc intbkcdéscket: 
- a Felügyelő Bizottság hatáskörére egyebekben az Ecrv. 41. §-ában írtak az irányadóak. 
A Felügyelő Bizottság működésére a Kuratóri um működési szabályait kell értelemszerűen 

alkalmazni. 

11. 1.) Az A lapítvány vagyonának kezelése, fel haszná lása : 

A/, alapítói vagyon az alapítási cél megvalósítására fordítható . 
Felhasználásáról a Kuratórium dönt. 
A Kurató rium, mint az Alapítvány vagyonkezelő szerve, köteles az alapító i V'tgyon 
gyarapítása érdekében tevékenykedn i. 
Az Alapítvány müködési kö ltségeit alapvetően a vagyon hozadékából fedezi. de a Kuratórium 
döntése alapj án erre a célra az alapítván;ri célok veszélyeztetése nélkül az alapítói vagyon is 
fe lhasználható. Az alapítványi vagyont a Kuratórium pályázat alapján , egyedi határozattal ítéli 
oda a cé lj aival összhangban l évő tevékenységet folytató személyek cs szerve zetek részére. 

ti:: Alapítvány céljainak rnegvalósícása érdekében az A lapírvány teljes vagyona 
fe !használhacó, a csatlakozások teljes összegben használhatóakfel. 

Az Alapítvány pénzbeli. dologi és természetbeli támogatú. ·okat. wilamfnt ingyenes 
szolgáltattÍst is eljbgadhaí, me~vnek e([ogadásáról a Kuratórium dó11r. 

Az Alapítvány váltót. ille1ve más hitefris::onyt megtestesú(f értékpapírt nem hoc:.1átlwt ki. 

Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek alapján is nyújthat. ha a támog atott s::erné~}1ek 
vagy szerve:::etek tevékenysége az a/apífi!ányi cé/okho::. kapcsolódik. azok megvalósítását 

segíti. 

Ha az Alapítvány bármely cél sz.erinri juttató ·ár pályázathoz kúti, a pá/vázat ;zem 
tai'/almazhat olyan je!1é1eleket. ame(yekbii! - az eset összes körülmény einek mérlegeLJsúve! 
111egcíllapíthatá, hogy a pályázatnak el(ire meghatúrozotr nyerrese van (.,zínlelt pálycí::at). 
S:::ín lelt púlyá::at a cél szerinti juttatás aLapjá11! nem szolgálhat. 

A:: Alapítvány iJsztöndlj'at és egyszeri támogatást is 11y úitha1. l'lllwnint a:: a !apítvúny i célok 
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fö- és me!lékú!lúsú <i/kulmuzottal is 
fog!alkoztatlrnt. 
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A közhasznú szervezet ga::.dálkodási-vállalko:ási tevéke11ység/·1wk fi.::ifes::.tésc~he: közhasznú 
tevékenységét veszélye::.tetéJ mértéki'í hítelr nem veherfe /. 

11.2.) Az Alapítvány gatdá/lwdása 

Alapítvány e lsődlegesen gazdasági-vállalkozúsi te1,ékenység fozwatására nem alapíiható. Az 
A lapitvány az A lapító Okiratban meghatáro:ott cél megvalósítása érdek ' hen vagyonával 
önállóan gazdálkodik. Az Alapítvány az A lapító Okiratban meghatáro:::ott ·él szerinti 
tevékenységet - közhasznú szervezet esetéhen, ideénve a közhasznú tevf>kenységet is -

.fözvtathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági
vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél i/Letve közhasznú célok 
szerinti tevékenységet n em. veszélyezteti. 

Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéb ől, illetve a guzdasúgí-vál/alko:úsi 
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, rqfordításair (kiadásait) elküli)nítetten kell 
nyilvántartani. 

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredm ényét nem oszthatja fel, a::l az Alapító 
Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell.fordítania. 

Az Alapítvány bevételei: 
a) Alapitó (k)tól kapott befizetés. valamin t az Alapító(k) által az Alapítvány rendelkezésére 

bocsátott vagyon,-
b) gazdasági-vá!Lalkozási tevékenységből (szolgá lwtás nyújtásából) szárma::.ó bevétel; 
e) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi dönt ~ssel kapott költségvetési támogatás; 
eb) az Európ ai Unió strukturális alapjaiból. illetve a Kohéziós A lapból származó u 
kőltségve tésbtJI Jutatott támogatás,· 
cc) az Európa i Unió költségvetéséből vagy más államtól. nem:::elközi szervezellől származó 
támogatás; 
c:d) a személyi ) Öl edelemadó meghatározott részének az adózó rendelke:::Jse szerint kiutalt 
összege; 

dJ az átlamházwrtás alrendszereibéíl közszolgáltarúsi s::.er::c'idés ellenérrékeként s::.erzert 
hevétel; 

e) más szervezettől illetve magáns:emélytő/ kapott adomány: 
j) befektetési tevékenységből származó be1 étel; 
g) az a)-j) pontok alá nem tartozá egyéb bevét ,f. 

Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (kiízhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcso lódó költségek: 
b) gazdasági- vállalkozási tevékenységhez (.\'zoigáltmás nyújtásához) közvetlenii! kapcsolódó 
költségek; 
e) az Alap ítvány szer vezetének nn'iködési költségei (ideérrve az adminiszrráció költségeit és az 
egyéb fe lmeriilt közvetett költségeket). valamint a több re,·ékenységhez használt immateriális 
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a) -c) p ontok a lá nem tartozó egyéb kdltség. 
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Az Alapítvány gazdálkoJúsára es adománygyt'ijtésre egyebek/Jen uz 1~·c11 •. //. fejezeté1Z ek 
17.§-26.§-ai irányadóak. 

Az Alapítvány a vezető tisz tségvisi!ldt, a támogatót. az linkéntesr. valamim e személyek közeli 
hozzátartozóját - a búrki által megkötés né/kii! igénybe vehetd szulgúl{{/flÍsok. A lapi1ó 
Okiratnak megfele/6 juttatások kivételével - cél srerinri juttatásban nem része ·itheti. 

A= Alapítvány ke ttéJs könyvvitelt ve:;e/ a hatá!yos jogs::abúlyokbanfoglaltak s::erint. 

A közhasznú szervezetek.feletti adóellenőr:::.ést az adóhatóság, oz államháztartásból származó 
(kőlrségvetési) támogatás fidhasználásának ellenőrzésér törvény eltédí rendt1lkez,! ·e 
hiányában az Állami Számvevőszék. az állami vagy önkormcinyzati kölíség1·c!fésh6I, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások fe lhas::nálásának ellendrzésJr a külön 
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet. a közhasznú müködés feletti iörvényességi 
el/en<'irzést pedig a reá irányadó s-abály ok szerint az ügyészség lá{jo el. 

12.) Összeférhetetlenségi szabályok: 

A Kuratórium és a Felügyelő Bizöltság határozathozatalában nem vehel ró -::t 02 a s::emély. 
aki, vagv akinek közeli hozzátanozója (a Polgári Törvénykönyvréi! s::.úló 2013 . é,·i V törvény -
a to vábbiakban: ''Ptk. 11 

- 8: l . , ' (/ J bekezdés J. pont), éleuársa (a rováhhiakban egy ült: 
hoz::átartozó) a határozat. alapján 

- köt !ezettség vagy felelősség alól mentesül, vam, 
- b,.írmilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogztgylethen egyéhkénl érdekelt 
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti jurratasai keretében a búrki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
Nem lehet a Felügyelő Bizouság Elnöke vagy tagja a::. a s::emély. aki 
- az A lapírvány Kuratóriumának Elnöke vagy ragja, 
- a:; Alapítvánnyal. mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül mú. · tevékenység 
klfejezé ére irány uló munkaviszony ban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha a.Jogszabály másként nem rendelkezik. 
- az !llapitvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti jullatásóból részesül, kivéve, ha bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgá/1atásokat. 
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

A közhasznú szervezet megszíínését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető ti8ztségvísel6je az a személy. aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetcr 
tisztségviselője volt - annak meg.-..ziínését megelőz(; kél évben legalább egy évig-. 
- amely jogutód nélkül szünt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki. 
- amellyel szemben az állami adó- és vámharóságjdenl6s ö ·s::eg i'í ,u.lóhiúny r tárt fél. 
- qmef~vel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás inrézkedést alkalmazott, vagy 
iiz letlezárást helyettesítő bírságot szabotr ki. 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhcüóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
feljuggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennekjelölr személy köteles az Alapítványt tc/jékoztatni arról. 
hogy ilyen tisztséget egyidejüleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A Ml.OLAI AZ EREDEI IVEL 
MINOE ~BE K NE &E61EZIK 
~(} o}.0,Jf. /1- !~ 
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Nem lehet a Kuraiórium tagja, akivel s:emben az Ectv. 38. §, l'(i/amint JY. § ( I) bekezdésében 

.foglalt összeférht1tetlenségi ok áll.fenn. 
Az Alapítók és közeli hozzátartozói nem lehetnek többs~gben a Kuratóriumban. 
Az Alapítvány lwdvezmény ezettje és anncrk közeli hozzátartozója nem leh et a Kuratórium 
tugja. 

13.J Az Alapítvány titalalmlása és megsz(inése: 

13. J.) Az Alapítvány más Jogi személlyé nem alakulhat át. Alap ítvány csak a/apitvánnyul 
egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. 

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

A.~ egyesz:ilés vagy a szétválás nem j árhar az al 1piNányi \'Ug1·011 csurbirásával és a::. 
a lapit, ányi cél veszélyeztetésével. 

13.2.) Az Alapítvány megszíínik a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott 
esetekben. 

Az Alapítók nem sziintethetik meg az Alapítvány t. 

Amennyiben a Ptk. -ban meghatározott valamely megszr'ínési ok bekövetkezik. a Kuratórium 
értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizotlsággal és a 
könyvvizsgálóval is. 

Ha az alapítói j ogokat &>J' ,korló .e emél_v vagv s:erv I megsziínJ.\i ok ulupján harminc napon 
belül érdemi inr.ézkedést nem hoz, a Kuratórium ezi követően köl!:ies a nyilvántartó 
bírósághoz bejelenten; a megsz iínési okot. A bejelentési köte!e:e f!ség ké.\·edt!lm c?s voltábál 
vagy e/mulasztásából eredő károkért a;; Alapít,,ánnyal és harmadik személyekkel szemben u 
Kuratórium tagjai egyetemlegesenjelelnek. 

Amennyiben az Alapítvány jogutód nélkül szűnik meg, a hitelezői igény ek kielégítése uta11 
megmaradó vagyonról a törlését elrende/6 határozatban kell re11cle/ke: 11i. 

13.3.) A jogutód nélkül megszűnő Alapítvány vagyona a Ptk. 3:404. § alapján 

Az Alapítók az általuk juttatott vagyonról az Alapítvány jogutód nélkiili megszíínésekor az 
Alapítvány cé(iával azonos vagy hasonló célú alapitván vagy egyesület számára 
rendelkezhetnek 

A nyílvámartó bíróság j ogszubály ban meg/r atáro::oa szervezetnek j uNu lja a rngyo11 t. ha uz 
Alapító Okirat, va6T az Alapúók nem rendelkeznek u megszíínd alap í/\'únv m gyonúról. vagy 
ha az Alapító Okirat által megjelölt sz emély, mgy az Alapirók által megjelölt alapítvány, 
egyesület a vagyont nem fogadja el mgy a=t nem szerezheti meg. 
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14.) Záró rendelkezések: 

A= Alapító Okiratot az Alapítók akaraw s::erint kell t;1'/elme::ni. úgy. hugy ,1.: :1/apín,·úny ct':!/11 
111eg11alósuljon. 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, vagy ~:suk kivétd1:~t:n, kö.drns,mú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztető jelleggel. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel. azt a jelen Alapító Okirat 2.) pontjában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
Ezen Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
Az Alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét és kezdi meg 
tevékenységét. 

A jelen Afopíló Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvriil szóló 
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról. a civil szervezetek 
ndíködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései és az ezzel 
öss::efüggő eljárási szabályokról szóló 201 l . évi CLXXXI. törvény. valamint a 350/2011 . 
(Xll.30.) Kormányrendelet rendelkezései a:: irányadóak. 

Budapest, 20 J 4. május 28. 

/ .1 {; 

Dr. K.Vv'ér László 
Alapító 
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Madarász Lász1ó 
Alapító 

Ellenjegyezem: Budapest, 2014. május 28 . 
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