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- -: számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
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: Alapítvány) elnöke kérelemmel fordult a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a budapesti Millenáris
parkban 2019. február 23-án huszonharmadik 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 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 arra, hogy
színvonalas műsorok keretében bemutassák a moldvai és a gyimesi csángók húsvéti
időszaktól a pünkösdi időszakig tartó néphagyományait és kultúráját. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 13. melléklet 7. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére javasolom
biztosítani.
A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előte1jesztés 1. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2018. december „k
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1. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2018. (XII. 13.) határozata
a Kisebbségekért - Pro Minoritate 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 2018.
évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13 . melléklet 7. sora
(Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és a
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére,
valamint a támogatási szerződés aláírására.
Határidő :

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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Péter Pál napi zarándoklat
XXIII. Csángó Bál
Budapest, Millenáris Park
2019. február 23. ;
•._.;

Kovács Róbert Antal
Polgármester Úr részére
Budapest Főváros X. kerület
Kőbánya Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Polgármester Úr!
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért
Szö;etség hu~zonha~~dik a~kal~~al rendezi meg 2019. február 23-~~ a ~ud!pesti ~en~isí P~fb~~ 1 a mar hagyomanyossa valt Csango Balt.
b~ ~
- ~

/
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A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi éil.! ,d !I: U'! ·i ·;
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 - gyimesi,
és moldvai csángó magyar hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek lépnek
színpadra. A Csángóföldről meglúvott 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 2017-ben elkezdett naptári jeles napokat bemutató hagyományt folytatva a XXIII. Csángó Bál színpadi
műsora a nyári időszakot mutatja be. A nyár a mezőgazdasági munkák ideje, az emberek a földeken
dolgoznak, kevesebb idő jut a mulatozásra. A nyári búcsújárások - mások mellett Szent Antal Forrófalván,
Péter Pál Bákóban vagy Mária Magdolna Csíkfaluban - alkalmával a csángók felkerekednek, hogy a
szomszédos falvakba zarándokolva felkeressék barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket. Miután búcsút
nyernek a szent misén, vendégjárásba indulnak, ahol megbeszélik ügyes bajos dolgaikat. Előkerülnek a
finom enni és innivalók és hamarosan elkezdődik a hajnalig tartó mulatság.
A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok 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 az eddigi huszonkét 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 500.000- Ft-tal, azaz ötszázezer
forinttal. A támogatást a XXIII. Csángó Bál megvalósítására kívánjuk fordítani.
A támogatás reményében, tisztelettel:

Tárnok Mária
a kuratórium elnöke
Kisebbségekért - Pro Minoritate .Alapítvány
1055 Budapest, Falk :Miksa u. 6.
Telefon: 061 445 0473, 061 445 0471, Fax: 061 445 0479

KISEBBSÉGEKÉRT
PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY
1055 Budapest.
Falk Miksa u. 5. V/10.

---

......J.!........

melléklet az

előterjesztéshez

Alapító Okirat

amely .Dr„ Kövér László (2310 Szigetszentm ikl ós . Nvá r u. 23 .) Németh Zsolt A.tii/a (1 22 1
Budapest, Kova u. 16.) , valamint Madanísz L:i szló 1025 Budapest Szalamandra út 13.)

Alapítók áltí;ll létrehozott, a Főváro s i Bíróság állal 2000. február 23. napj án 7773. sorszárn
alatt nyilvántartásba vett, valamint a 16. Pk. 60. 007í2000/4. számú végzéssel közhasznú
szervezetté rninösíten Kisebbségekért - Pro Minoritate A1apítvány 1999. december 08. napján
kelt és többször módosított Alápító Okiratát a 2011. évi cuo..rv. törvény (Ectv.) 75. § (5)
bekezdésben írt kötelezettség alapján. a közhasznú ny ilvántartásba vétel végett, egységes
szerkezetbej()glaltan módosítják az alábbiak szerint:

1.) Az Alapítvány neve: Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. V. emelet
Telephelye: 4400 Nyíregyháza, Pazoriyi utca 45.

Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány jogi személy.
2.) Az Alapítvány célja:

Az Alapz'.tvány az egyesülési j ogról, a közhaszn ú jogállásról, va lamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV /örvény alapján (a továbhíakban:
1
'Ectv. 11) céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi.

- Az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása.
- Az etnikai kisebbségek fo lyóiratainak támogatása kiadása .
- A kisebbségi kérdés helyes megvilágosítása tudományos színv onalú tanulm ányok rendszeres
készítésével és publikálásával.
- Ösztöndíjak létesítése határon túli magyar kisebbségek és ki sebbségi kutatással foglalkozó k
részére.
- Konferenciák és táborok szervezése.
- Kapcsolatfelvétel és kapcsol attartás más, hasonló területeken m ű k ö d ő sze rvezetek ke l.
- Határokon túli magyar nemzeti kisebbségek támogatása.
- Könyvkiadás.
- Kulturális rendezvények szervezése.
- fon ereuerje.sztés.

Az Alapítvány állal végzett köz.fe!adarm e/.s-éJsorbcm AJagyarors:::.ág Alaptörvén)'e D. cikke
hauírozza meg közfelada tként.
., ivlagyarország az e&,ységes magyar ne111ze1 összewrwzasa! szem előtt tanva fele lősséget
visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és
.fejlődését, támoga(ja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket; egyéni és közösségi
jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzmaik lé1rehozáscí1.
, s:::.iilö(ö ldön való
buldogulás ukal, valamin! előm ozdírja együllm /íkúdéslike1 eJ..·,, ymással és .Hagyarors:úggul. ..

Az Alapítvány által végzett köz.feladatot másodsorban a nemzetiségek jogairól szóló 20 11. •vt
CLXXIX. törvény 4. §-a határozza meg közfeladatként .
., 4. § (1) lvfinden nemzetíségi közösségnek és nemzetiséghez tartozó s: emélynek joga van
u) ,1 sJ-(i.lőjuldjén való zavarralan boldoguláshoz. a saját. a szúlr'ík, ('isok. s::ületesi vagy
lakhelyének kultúrájához. hagyományaihoz való kötödés szobadsá,gához és o/1afnicíhm:.
h) az óhazával való zavartalan kapesolatlurtúshoz. ··

A közhasznújogállású szervezetjogosult haszná lni a közhasznú megjelölés t.
Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból minden személy részesülhet.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, zervezete pártoktólfiiggeílen, és
azoknak anyagi tárnogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad cl. Az
Ecrv. szerinr közvetlen politikai tevékenységnek minősiil a párt :,rdekében vég:e/t politikai
tevékenység, az országgyűlési képviselői vála. ztáson történő jelöltállitás, a megye i, fővárosi
önkormányzat képviselő-testületébe törrénő jelöltállitás. az Európai Parlament ragjának
történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-tesrületébe rörtén6 jelöltállítás. valamint a
polgármester jelölése.

3.) Az Alapítvány induló vagyona:

500. OOO. , Ft, azaz Ötszázezer fori nt, mely összegbő l Dr. Kövér László Alapító 50. OOO. Ft,
azaz Ötvenezer f01int , Németh Zsolt Attila Alapító 50. OOO. Ft, azaz Ötvenezer forint , míg
Madarász László Alapító 400. OOO. Ft, azaz Négyszázezer forint készpénzt bocsát az
Alapítvány rendelkezésére. Az induló vagyo n teljes összegét az Alapítók az Alapitó Okirat
aláírásakor bankszámlán helyezték el.
4.) Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyílt, mely hez csatlakozhatnak mindazok a be!- és k1'.i!földí magán- és jogi
személyek, akik az Alapítvány céljaival eg}'etértenek, azt támogatják, valamim e(fugaclják az
Alapitó Okiratban részletezett célokat.
A támogatás pénzbeli és nem pénzbeli támogatú · egy aránt lehel.
Az Alapítók es a csatlakozók az Alapítvány céljárajé lajánlott összegeket és ma.s adomúnvokat
nem vonhatják vissza.
Az Alapítvány készen áll minden olyan társadalmi szervezettel együtim űködni, amely az

Alapítvány céljainak megvalósításában

közreműködik.

Az Alapítvány kül- vagy belföldi által fel.ajánlott cl evizaösszeget elfogadhat. Az Alap ítvány
devizaszámlájáról az A lapító Okiratban meghatározott közé rdekű célokra devizában fizetést
vagy átutalást teljesíthet.
Al Alapítvány javára befolyó pénzeszközö kn ek az Alapító Okiratban meghatározott célokra
és feladatokra történö felhasználásán·ak mértékét a Kuratórium jogosult meghatározni .
5 .) Az Alapítvány

időtartama:

Az Alapítvány határozatlan idöre j ön l~tre.
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6.) Az Alapítvány

működési

köre:

Az Alapírvány mííködési köre országos. mivel az A lapílvány legalább hét mex_vében ,artás
tevékenységet végez, és egyben nemzelkúú, meri a:: Alapítvány töhh ors::úghan f;Jjri ki

tevékenységét.
7.) A közhasznú jogá llá
bekezdései alapján:

kérelm ezése felr.J1elt;ni!k f<:'(jesü!é.1e uz Ec'fl'. 32. § (4J :,s (5)

Az Ectv. 32. s'i' (4) bekezdés a) pont alapján megfelelő erőfo rrás áll uz Alapítvány
rendelkezésére, mert az előző két lezárt üzleti év vnna1kozúsában az írlaf(o.1· éves h<.' 1·étel
meghaladja az egym illiófori ntor.
A z Ec:tv. 32. § (5) bekezdés b) pont alapján megfeleW társadalmi támogatottság mutatható ki

az Alapítványnál, mert az

előző

kél lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhas:::n ú tevékenység

érdekében. fe lmeriilt költségek, r4fordirások elérik az összes ráfordítás felét a két év

átlagában.
A közhas:nú szervezetek bírósági nyilvá111ar1ásból mló riirlc•sére az Ectv. 48. § -a. vulu111i111

49. §-a az irányadó.

8.j Az Alapítvány szervezete,

működése:

Az alapítóijogokar az Alapítók egyiittesen gyakorolják.
Az alapítói jogok gyakorlása a: Alapílók kiesése ese1é11 a Prk. 3.·394. :S ulopján rórrJnik
Amennyiben az Alapítók elha!á loz M k, vagy rnás okbr5/ ( C ulapitiíi 1ogaikc11 ,,(·g!e_!.!.<!Sen nem
gyakorolj'ák. a::: alapíróijogokat a Kurarórium gyako ro lja
A: Alapítvány pénzeszközeinek kezelésére és a döntések meghozatal ára az Alapítók
Ku rató riumot hoznak létre, mely három tagból áll.
Elnök: Tárnok Mária
Anyja szíilelési neve: Szala i Sarnlta
Cím: 1163 Budapest, Új k ő b ánya u. 20.

Tagjai: Klein András
Anyja születési neve: Petrinska Petknrn Lúna
Cím : 1126 Budapest, Márvány utca 23.
Ughy Attila Gábor

Anyja születési neve: Jakub Erika
Cím: l 185 Budapest. Bak onybánk u. 24/A.

A Kuratórium rnüködésének rendjét a Szervezeti és Müködési Szabályzattal határozza meg.
llZ A h1rítvánv ve:::erá

A Kurat órium az A lapirvány iigyvezetd s:erw. A kuratórium wgjai

tisztségvise/6i.
A Kuratóriumot uz Elnök ö nállóan k épviseli.
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A:: Alapítvány munka,·állalói felerr a rnunkáltatói jogokat a KuratrJrium Elnc'jk~. a:
Alapírvány i Iroda vezez(?fe.fe!eu a munká!ratóijogkört Ughy Attila Gábor kurátor gyakorolja.
A Kuratliriwn tagjait az Alapítók a j!:'len Alapító 0/iirut m6dosírásá!i';l lw turn:at!an
időtartamra

bízzák meg.

A k11rmóriurn tagját megbízásának l ej1.Í1' /a el/itt az ulap Íll'lÍnyi ·el közvetlen ves::él.vezre1 J.rn
esetén az A lapíták hívhatják vissza.
Kuratórium tagjainak tisztségének megszi'ínése :
- Lemondással. az i1;' kuratnriumi tag bírósági nyilvánwrr ísba tö rt én ő bejegy:::J.1évei:
- törvény ben meghatározott kizáró ok bekövetkezte eserén:
- visszahívással:
- a tag elhunytával.

A Kuratórium:

- rendelkezik az Alapítvány vagyonáról, dönt a befolyt pénzeszközök felh aszná lásáról;

- javaslatot tesz az Alapílóknak az Alapító Okirat esetl eges kieg~.·zítéséröl:
- a Kuratórium döntési jogát a ku ratóriumi ül ések keretében gyakoro lja;
- a Kuratórium tagjai kurátori ll!vékenységiikért tisztelete/Ura !!S kiiltsJg1JrírJsre jor,osu/1ak. A
tiszteletdíj és a költség1érítés fizetésének módját és mértékét a Kuratórium ál lapítj a meg. Á
mi'íködesi kölísegei nem haladhatják meg a: összes költség 25 %-át .

Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetés i Szabályzat
alapján folytathat.
Az Éves számviteli beszám oló jóváhagyása a Kuratórium ki záró lagos l1at árk ö réb-.: tart oLik,
melynek e(fogadásához egyhangú luuározata s::iikséges.
Az Éves szám vite li beszámoló Jóváhagyásával egvidejűleg lörténik az Ecrv. 28. § -áhan
meghatározo tt beszá mo lóhoz kapcsolócLó; a civil s::.erve::erek gazdá lkodása. a :
adománygyi'ijtés és a közhasz11úsóg egyes kérdése iről szóló 350í 20 11 (Xlf.30.)
Kormányre ndele1 1. mellékletének megfelelő tartalmú közhasznúsági me!lék!er e(fógadá.·a.
me~y szimén a Kurcuórtum kiz irófagos hatásköréhe tartozik. f::Uogwl asához egvllllng ú
határozat szükségr?s.

A- Alapítvány beszamolója tartalm a::za:
a) a mérleget (egyszerüsíte tt m érlegei)
b) az eredrn énykimu1atás1 (egyszeri'ísíte tl mérlegel)

e) kelllís könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet
Az Alapítvány köteles a jóváhagycí. ra jogosu!r K11ruíóri11111 úlw! e//ógado!í h.!s.?.ámol,íjcí: a:
adou üzleti év rnérlegfordulóját köve t ő ötödik h(Jnup utolsó nup 'á ig /erét be helyc:ni és
közzétenni.
A letétbe he fyezett besz ámolót a civil szervezetek bírósági ny ilvántartásáról és az ezzel
összefüggő e(járási szabályokról szóló törvényben meghatározotr módon kell közzétenni.
valamint adatainak Lekérdezését a C ivil Info rm ációs l1 ortcíl s: ámára leh er/Jvé kell ft!nni .

A MÁSO LAT AZ EREDE1 IVEL

MINDEN BE~ MEGE GYE Z!K
,3p- oZDI?. /1. /T°.

Amenny iben az A lapitvány saját honlappal rendelkezik, a ká_zétételí kötelezettség kiterjed a
beszámoló saját honlapon tört énő elhelyezéstSre is. Az Alapírvóny a sajá1 honlapon közzérerr
adatok jblyamatos megtekinthet(;ségét legalább a közzétételt köve/Ő második üzleti évre
vonatkoz6 adatok közzétételéig hiztosíua.
;Jz Alapítvány beszámol~jóra

egyebekben a szúnm 't elr6! szóló 2000. évi C törv ;ny, va lamim

az annak felhatalmazása alapján kiadolf kormányrendele1 e lőírása it kell alkalmazni.
A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket. valanrín1 az e szervezeteket támogcll c;/wt
különjogszabá.Ly alaJ?fán adó- é.- il!etélon <!nressé5 \'agy adó- i!lt!lékkecfre::.111 cm · illeti mc:1g

es

A kdzhasznú s:er ve : el kött'!e:s ,·1 beszámo!,i j óváhag_i·áslÍvu! eg_1.ideiiílt!g l,a::.iw.1:::111íso:J„I
mellékletet kés::íteni, am ely<!! a h<:'s::ámolóvu! azo nos módon köteles leté1he heht·-::m és
közzétenni.
A közhasznú s:::.ervezet beszám olójába bárki berekinth eí, i!letvt! abból saját költségére
másolatot készíthet.
Az Ala.pitvány ny ilvántartásaira egvehekben a rea irányadó köny vveze tés i s::ahaly oku r ke ll

alkalmazni.
A Kuratórium

működési

szabályai:

A Kuratórium üléseit a Kuratórium Elnöke hívja össze évente legalább egyszer, az ül ést
megelőzően legalább 8 nappal, a napirend egyidejű közlisével. írásban értes ítve a tagokat. A
Kuratórium akkor határozatképes, ha a szobályszen'íen összeh ivoft ülésen m indh árom tag jel en
van. A Kuratórium döntéseit egyszerü szótöbbségge l, nyílt szavazússa l hozza.
Szavazategye nl ősé g esetén az Elnök
zavazata dönt . .A.. Kuratórium ül ései nyil\·ánosah .
Amennyiben az ülés tém ája személyiségi vagy adatvédelmi jogot érint, a Kuratórium Elnöke
zárt ülé ·t rendelhet el.

es

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés iiss::.ehívásá1 a ·t~f
a::. ok megjc lö/Jsévd.
Ilyen kérelem esetén a Kuratórium Elnöke közde.1· a kérelem beérkezésétd! s::.ámÍl ol! 8 napon
beíuf intézkedni az ülés összehívásáról. Na ennek a kö telezettségének a K uratórium Elnöke
nem tesz eleg et. a kurarór;um ülését a kérelmet előt e 1:feszr if ta.g is öss::ehív h 1/jw.

A Kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készül. A je gyzőkönyv nek tartalmaznia kell az elhangzott
beszámolók, nyilatkozatok, észrevételek lényeges elemeit, az egyes határozati javaslatokról
történő szavazás részletes eredm ényét, valamint az ese1kges ell envéleményeket. Amennyiben
a Kuratórium Elnöke, tagja, a Felügyel ő Bizottság Elnöke kü lö n is kéri. az elhangzottaka t.
vagy annak valamely részét szó szerint kell a jcgyzökönyvben rögzíteni.
A jegyzökönyv tartalmazza:

- a résztvevő és távolmaradt személyek nevét
- az ül és helyét, időpontját és napirendj ét, a vitaban ki alak ult áll ás pontokat és a véglegesített
javaslatokat határozatokat
- a szavazás után kifejezetten fenntartott külön vélemén yeket.

A

jegyzőkönyv

elfogadására és hitelesítésére a

köve tke ző

Kuratóriumi ül és

pontja.ként kerül sor. A jegyző könyvet a Kura tó rium E lnö ke í\j a al á .

e l ső

napirendi

A Kuratórium döntéseinek nyil vántartására Döntéstárat vezet az ül ésen készí iett jegyzökö ny\'
alapj án, mel ynek az ülést követö S m unbn:i pon l elLil ke ll dkész ülni e.
A Döntéstár tartalmazza:

- a elöntés sorszámát (a Kuratórium mük ödésénck ideje al att folyam atos dönk ssLárnot
alkalmaz, az évek megjelölésével)
- a döt1tés

időpontját

- a döntés tartalmát
- hatályát
- végrehajtás id őpontját , felel ösét
- a döntést támogatók és ellenz ők szám át, személyé t
- valamely döntés módosítása vagy h atályon kívül helyezése esetén az eredeti clöntésszám
mellé ennek tényét be kell jegyezni.
A Kuratórium E lnöke a dönté se kröl az érintetteket a dö nté sek hatúl yba !épé,'ét köve tö 5
munkanapon belül írásban , igazolh ató módon értesíti.
A Kuratórium a döntéseit a:z. Alapítvány székhel yén e lhelyeze tt hirde tö tá bl án hozza

nyi lvánosság,,-ra.
Az Alapítvány működé sév el kapcsolatban keletkezett iratokba az adatv éde lm i és sze mé lyiségi
jogok tiszteletben tartásának feltétel ével bárki betekinthet, az Alapítvány szé khelyén e töre

egyeztetett

időpontban.

Az Alapítvány működésének módjáró l. szo lgáltatásai igé n:-' b ' vé te lének módjáró l, valamint
beszámolói közléseiröl idő sza ki kiadványaiban egy országo, na pilapban. va lamin t a
székhelyén elhelyezett hirdető táblán l{~ékoztatja a nyilv ánosságot.
9.) Alapítványi Iroda

9.1.) A Kuratórium az al apítván yi vagyon kezel ése és ha sznos ítása körében meghozott
kuratóriumi határozatok vt grehajtására, és az Alapítvány mind ennapi ügyi ntézése köré be
tartozó egyéb végrehajtási feludato k ellátására Alapítványi Irod át hozh at létre .
9. 2.) Az A.lapítván yi Irod a feladat és hatás körét az Alapí tvá ny Szervezeti és mü ködés í
szabálya határozza meg.

10.) A

.Felügyelő

Bizottság

Az Alapítók az Alapítvány műk ö d é se és gazd álkodása törvényességének es cé lsze rü ségének
cllenörzésére háromtagú Felügyel ö Bi zottságot ho::nak létre.
A Fe lügyelő Bizottság tagjait az Alapítók 2 004. május 15. napjától határo zat lan id ő tartamra

bízzák meg.

A Fdügyelö Bizottság tevékenységét az Alapítók rés::ére ,·ég: i. ll!\'éke11ységér6/ éwme a::
alapitóijogok gy akorlójának számol be.
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A Feliigyelő Bizottság tagjai:
Karsay Ferenc
an.: dr. Pálffy Irén
szü 1.: l 962. április l 7.

lakcím: 12 22 Budupest, Örnagy utca 9. .f1·z. 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. Zcttner-Kovács Krisztián
cm.: Se,:( Ágota Mária

szül.: 1970. december 18.
lakcím : 1023 Budapest, Török utca 7. 413.
szem. ig. szám: 791022 LA
A Felügy e l ő Bizottság üléseit annak eln ö ke hh j a össze . aki t a Fc lü gyclö Bizottság tagjai
közül azAlapilók jelölnek ki.
A

Felügyelő

Biz ottság ügyrendjét maga határozza meg.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány müködését. az ügy ek teljes körét átfogóan
ellenőri zni. így különösen:

- a kuratóriumi

ülésekről

készült j e gy ző kön yvek figyelembevétel ével vizsgálj a a kuratóriumi

döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott al ap ítván yi cé lo kkal:
- <1 7 éves könyvvi zsgálói jelentés figyelembev étel ével vizsgálj a a pénzügyi-gazdálkodási
t.evékenyseg összhangját, az éves számad ásokat és a mérleget;
- jogosult célvizsgálatokat. folytatni, ha az alapítván yi célok megval ósítását , illetve a
pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszé lyeztetve látja :
- jogosult az Alapítvány ügyeirő l fel vil ágosítást kérni. az A la pítvá ny könyveib~ és irat aiba

betekinteni , azokat n1egvi zsgálni .
A

Felügyelő

Bi zottság tevékenységének eredményé röl és az í\ lap ítvány mtíködésérö l az
c nől tújékoztatj a.

Alupítóknak évente jelentést tesz , a Kuratóriumot

A Felügyelő Bizottság hatásköre:
- jelentést kérhet a Kuratórium Elnökétől;
- betekinthet az Alapítvány könyveibe és egyéb nyi lvántartásaib a:
- megvizsgálja a Kurató1ium elé terjesztett valamennyi fontosabb jelent ést, tovúbbá a
mérleget;
- j elentést készít az éves gazdálkodásról , valamint a mérlegről ;
-

észrevételeket,

kapcsolatban;

javaslatokat

tes z

az

A

A lapítvány

müködé sével
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- rnl.!gvizsgálja a pénzkczelé rendjét. továbbú az Alapítvány pénz.tárát és banks1.úm lájút;
- megvizsgálja, hogy a kuratóriumi dö ntések összhangban vannak-e az alapítványi célokkal;
- megvizsgálja, hogy az Alapítvány működ ése és gazdálkodása megfelel-e a közhasznúsági
jogállásból eredő jogszabályi követelményeknek;
- célvizsgálatot folytathat, ha az alapítványi canak mcgvalósítösút, illetve a pénzü gyig,1zdólkodási te\'ékenység s1.abálys1.crüségét ,·cs1t;lye1..1ctvc 1:'itja:
- ré'iz l vesz tan úcskozási jnggRI a Kunm·)riurn Cil i::::--c in :
- jogosult a K.uratóri umot tájékoztatni , é:, annak össt.ehí \'t\sú t kadcmcn yc1.n i. ha a;
Alapítv{rn y müködése so rán jogszabálys0rtés \-agy mul asztás tört0nt, lOvábbá ha a v ezet ő
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
- jogosult a Kuratórium összehívására, ha indítványára, annak megtételétől „zámítort 30 napon
belül nem hí vja össze a Kuratórium Elnöke az ülést;
- é1te, íteni köteles a törvényességi felügyclétct c:l látó szervet ak kor, ha a Kuratórium a
törvényes működés helyreállftása érdek ében nem teszi meg a szüks0ges inté7. keJ ésc kct :
- a Fel ügyelő Bizottság hatáskörére egyebekben a: Ecrv. 41 . §-ában írtak az irányadóak.
A Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működési szabályait ke ll énclemszerfü:n
alkalmazni.
l l. 1.) Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása:

Az alapítói vagyon az alapítási cél megvalósítására fo rdíth,1tó.
Felhasznál ásáról a Kuratórium dönt.
A Kuratórium, mint az Alapítvány vagyo nkezelő szerve . köteles az alapítói vagyon
gyarapítása érdekében tevékenykedni .
Az Alapítvány müködési költségeit alapvetően a vagyon hozadékából fedezi. de a KuratóriLtm
dömése alapján erre a célra az alapítványi célok veszélyeztetése nélkül az alapítói vagyon is
fel használható. Az alapítványi vagyont a Kuratórium pál yázat al apján, egyedi határozattal ítéli
oda a céljaival összhangban lévö tev~kenységet folytató személyek cs szerve .cetek részé re.
11:: Alapítvány cé(jainak megvalósítása erdekében az Alapítvány
f elhasználható, a csatlakozások teljes összegben használhatóak.fel.

Az !llapitvány pénzbeli. dologi es természerbeli tá mogattisokar.
szolgáltalúsr is e((ogadhat, me(vn ek e(fogadásóról a Kuratórium cic'jnr.

teljes

vagy onu

valamim

ingyenes

!l z AfapÍtFány 1•áltól. ille1ve más hitefris:ony1111eg1estesidí ert ékpapírt n<!m ho ·.1cíthw ki

Az A/apiivcíny támogauisl ~gyéni kére!mt?k alapján is nyújthat. ha a támogatott s:l'mé!vt::k
vagy s:::erve:::etek tevékenysége a: ulupitv!Íny i c:éiokho: kapcsolódik. a: ok megva!ósúását
segíti.

Ha az A!upit1•ány hármel,1· céí s:::erinri j11ua1úsár pálvcíwtlwz küti. a 17<úvázat uem
tartalmazhat olyan fel tételeke t, amelyek hói oz c:ser öss::e, · kön; /m eny einek m érlegelc;s<:\ ·el
megáll 1pilhatá, hogy a pá~yá:::atnak i!l/ire meglw1úro:::orr nyenese 11a11 (.cinle/1 pálv á::uí).
Sdnlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául m?m szolgálhat.
Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogwásr is ny újth 1/, 1·aiwninr a:: alar1ítvá 11vi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdeh;ben (ö- es 111eLlcikál!úsli ullwlmuzolful i.s
foglalkoztathat.
·
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A közhasznú szervezet ga::dá //wdási-1·(íllu/k(r:,úsi tevékcnJ's egc'· 11ek .f'ejles::.tt'tsc~lw::. /.:. özlw s:mi
tevékeny ségét veszélye:;tet(i m érté kl.'í hitelt nem l'ehet jel.

11.2.) Az Alapítvány gar,dálkodása

Alapítvány elslidlegesen gazdasági-vú!lalkozúsi tevékenység folywrására nem alapíihazó. Az
Alap!tvány az Alapító Okiratban meghatám::JJ/t cél megvalósítása érdek éhen vagyonávni
önállóan gazdá lkodik. Az Alapítvány az A Lapító Okirurban meghatá ro:::o /1 cJ/ szerinti
tevékenységet - közhasznú szervezet esetéhen, ideérrv · a közhasznú r..:,,úkenységet is jólytathca és célja m egva lósítása gazdasági feltételeinek bi:tosítása érdekében gazdaságivállalkozási lí!v ~keny séget is végezhet, amennyiben ez a:: alapcél i/Letve kö::haszmí célok
szerinri wvékenységet nem veszély e-teri.

Az Alap frvcíny az alapcél szerinti

tev é ke nységéből,

ille/\'e a go::.clasági-wíllalkozúsi

tevékenységéb/il származó bevétele it és költségei[, ró/ó rdirásair (kiadásoir) d k iiliinite11e11 kt'!I
nyi lvá11ra rtcu Ii.

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja f el, a:::t az A lapító
Okiratában m eghatározott közhasznú revék enységére ke ll.fordítania.

Az Alapítvány bevételei:
a) Alapító(k)tól kapott befizetés. valamint a:: Alapító(k) álra l az Alapítvány rendelknesére
bocsátotr vagvon;
b) gazdasági-vá llalkozási tevéke nységből (\·zolgálrarás nyi\jrásábó l) szúrma::ó bevétel;

e) a költségvetési támogatás :
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott kö ltségveté8i támogatás :
eb) az Európai Unió strukrurális alapja iból. illetve a Kohéziós .4lur1hól sz ámwzi5 u
köl!ségvetésbiJl j11ta1ou rámogarás;
cc) az Európai Unió költségvetéséhlil vagy más állan11ól. n em::.e1 közi s:::erve=e[l(JI s::tÍnnuzó
rúmogatús ;
c1j) a személyi j ö1edelemadó megh mározott részének a: udózó rt1ndelke:::ése s:::erinl kiuta l,

é5sszege;
d) az átlamháztartás alrendsze reibiil közs::.olgólwt<Ís i s=er::6dés ellenért é keként s:::er:etr
oevétel;
e) mcís szerveze ttől illetve magánsze m élytől kapott adománJ ·:
J) befektetési tevékenységből származó bevétel:

g) az a)-j) pontok alá nem tartozó egvéb be1·étel.

Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásmJ:
a) alapcél szerinti (kr5zhasznú) tevékeny séghez közvec/enül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági-váL!a!kozási tevékenysúghez (szoigálrauís nv1.íjtá,1,úh oz) közvctleniií kap c wdóc/, j

költségek,·
t:} az A lapitvány szerve;:;etének m1'íködési kölrst;gei (ideérne uz udrninísztráció kölrségeit é.\ u::

egyéb felmeriilt köz vetett költségeket), valamint a [ijbb tevékenységhez has::ná /t immateriális
ja vak és tárgyi észközök értékcsökkenési leírása:
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség .
A MAS 0LA1 AZ EREDET I VEL
MI NDEHBEG MEGEGYEZI~

Í3ó)

..P.D#

//.. ~ .

/

· · ·.,
<i.JfJJ i ,

,

·./~J

v;;,,)l~

iJ.;:. ;;1,,,·.

r-~/!, f11l1

·

6

,/

·~- ,f'l7VAN"

Wt,/~t;~f

k&a IJ

Á~~
:J _ •

,0/J

.
V!10

1

10

!l:: Alapítvány ga:::.dálkodcísára cis w)omány,í!Yiíitésrc egyehtk.he11 az /\'crv. 1„ fi~je::.e1é11ek

J7.§-2 6.§-ai irányadóak.
Az Alapítvány a vezető tisztségvisl!IÜt, o támogat(Ít, ll:I: linkénres1. valamim e: s::e mé!yck közeli
hozzátartozóját - a húrki áltai megkötrfs m;lkii/ igén Fbe ,.· dwr/i szulgál,wúso k. Alupító
Okiratnak meg/ele/6 juttatások kivételével - cél szerinrij11ttatásban nem részesíth eti.

A= A lapítvóny kert ős könyvviteli ve:::et a ható/vo., jugs::.abúlvokb:111 .foglaltak s::.erini.

A közhasznú szervezetek feletti adóellenc'Jr::.ést az adóhatóság, az ál!amházwrtásból szárm azó
(költ ·égvetési)

támogatás felhasználásának

el/enőrzésér

törvény

e!tédí

rendelke::ése

hiányában az Állmni Számvevőszék. az állami vagy önkonncíny::.ari köl!.w}gvi!fóh<'il. illetve a
nemzetközi forrásokból jullatolt támogatások fe!ha.,·::11á!ásó11ak el/en/irzését u luilön
jogszabály szerinti e llenőrzési szervezet. a közhasznú ndíködés feletti rörvényesséfí
el/em'irzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség lát/, el.
l2.) Összeférhetetlenségi szabályok:
A Kuratórium és a Felügy e/6 Bizottság harározathozcua!cihan nem vehet ré.,::r e,: a s::e111J/y.
aki, vagv akinek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvényköny vr6/ s::úlú 201 3. é 1·i V. törvén v a továbbiakban: "Ptk.'' - 8: l . § (!) bekezdés 1. p ont), éleuérrsa (a rováhhiakha11 <:gyúu.·
hoz:?átartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy.felelősség alól mentesül, vagy
- hcirmilyen más előnyben részesül. illetve a megkötendri jogügyletnen egyéb kém érdekel!
Nem minősül előnynek az Alapítván , cél szerinti jwtatásai keretében a bcírki á ltal meg kötés
nélkül igénybe vehe tő nem pénzbeli szolgálta/ás.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja uz a személy, uki
- az A !apitvány Kuratóriumának Elnöke vagv tagju,
- az Alapítvánnyal, mint közhasznú szen·ezellel a megbízatásán kívii! mús tevékenység
k{fejezésére irányuló munkaviszony ban vagy munkavégzésre irány uló egyéb jog-viszonyban
áll, ha ajogszabá(Y másként nem rendelkezik,
- az Alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti j uuarásáhól részes ül. ki véve. ho hcirk1
áltaí megkötc>s nélkül igénybe vehet<> nem pén::heli s::.olgá/totásukut.
- a: e lőzdekben meghatóro-::ott személyek ho?zátarrozója.

A kö::hasznú szervezet megs:dínését köve1ö három évig nem leh el más közhasznú szervezet
vezető ris::tségviselője az a szemé(y, aki korábban o(yan közhasznú szervezet ve::etéi
tisztségviselője volt - annak rn egszz'ínéséz megelőzéí kér évben legalább egy évig-.
- amely jogutód nélkül szünt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nvil1'á///arrott
ad()- és vámtarlozását nem egyenlítette ki.
- ameffyel szemben az állami adó- és vumhutóságjdentds /Jss::: eg/í ,1c.lóhiúny 1 túrr fel .
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletfezcírcís intézkedést afka lmazot l, vagy
ü::/ftlezárást helyettesítő bírságot szabott ki.
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
fe(fiiggesztelte vagy törölte.
A vezelő tisztségvísel/i, illetve az ennek/elölt személy köteles az Alapítványt tájéko ztatni arról.
hogy ilyen tisztséget eg·yidejz'í/eg más kö:::hus::mí szervezetn él is hetiílt
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Nem lehet a Kuraiórium tagja, akivel s:emben az Ecrv. 38. §. valamim 39. § (/) hekczdésJhen
.fóglalt összeférhetetlenségi ok áll.fenn .
Az Alapítók és közeli hozzátartozói nl?m lehetnek tö/Jbségben a Kurarc)riumban.
A z A/apírvány lwdvezm ény ezettje és annak köuli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium
wgja.

13.) Az Alapítvány tÍtafoludása és megszilnése:
13. 1.) Az Alapítvány más jogi személlyé nem a! 1kulha r á1 . A lup írvá ny csok alopí1rnm1vai
e6ryesiilhet és csak alapítvanyokra válhat szúr.

Az Alapírvány más alapítvánnyal törr énő egyes üléséről vagv az Alapítvány szétválásáról az
Alapítók akkor hozhatnak döntést, ha az Alapító Okiratban meghatározou rngyon juttatású1
teljesítették.

A? egyesülés vag v a szérwílcís nem j árhat az alapirwini-i va rvo11 , Surh uasávul es a:
alapítványi cél veszélyezietésével.
I 3.2.) Az Alapítvány m egszűnik a Ptk. 3:403. § (]) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott
esetekben.

Az Alapítók nem szüntethetik meg a:! Alapirvány t.

Amennyiben a Ptk. -ban meghacározott valamely megs:dinés i ok hekövetkezik. u Kuratórium
értesíti az alapítói jogokar gyakorló személy ! vagy szervet a szükséges intézk.e hisek megréLele
érdekében és a m egsz űn ési ok bekövetkeztét közli u felügyel(fbi zonsággal és a
könyvvizsgálóval is.
Ha az alapírói jogokat gvako rló s:11mel.v vugy s:erv a megs:: . iín(;.,i ok ,tiapilin hc.mni11 c napon
beliil érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt kö,·etöen köt eles a ny ilvci111<1rtá
birósóghoz bejelenteni a megszíínési okot. 11 bejelentési kiíre!e: enség késeddm<!s ,·o!táhá!
vagv elmulasztásából eredő károkért az Alapítvánnyal 's harmadik személyekkel szemben u
Kuratórium wgju i e.gyeiemlegesen jelelnek.
Amennyiben az ALapítvánv joguród nélkül sz űnik meg, a hitele::öí igénvek kieh;gírr;se utún
megmaradó vagyonról a rörlésér e!rende/6 hwcírowrhan keil n:11clelkc::11í
13.3.) A jogutód nélkül mt?gs::íínö Alapítvány vagyona a Pik. 3:404. § alupjún

Az Alapítók az általuk juttatott vagyonról az Alapítvány joguród nélkiíli megs:íín ~se kor az
Alapítvány cé(iával azonos vagy has onló célú alupítvány vagy eg vesület számára
rendelkezhetnek.
A nyilvántartó bíróság jogszahúlvhun meg/wtúro:()l/ sz erveutnek j urtwja o rngwml. ha a;:
Alapító Okirat, vagy iz Alapirók nem rendelkezn ek a megszi'i mJ alupí!1'á11y "ugvoncírríl. vugi '
ha az Alapító Okirat által megje!ült sz em é fv . vagy az Alapirók álta l megje/ölr alap írwi ny ,
egyesület a vagyont nem.fogadja el vagy a:t nem szerezheti meg.

12

14.) Záró rendelkezések:
A= A lapító Okiratot az Alapítók akaraw s:::erin: kell á 1e/111c:: ni. 1ig 1< l wg1 · ,1:: . liu11í11w n 1..:c;l/11

megvalósuljon.

Az Alapítvány vúllalkozási tev~kenységet nem folytat. vagy ~:::;ak kivétel t:~t:l\. l Öli1Hs1. nú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem v e szé l ye ztető jclkggcl.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztia fel, azt a jelen Alapító Okirat 2.) pontjában
meghatározott közhasznú te vékenységére fordítja.
Ezen Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági n yi! vántartúsba vé tek sz ükséges.
Az Al apítvány a nyilvántartásba vétellel nycn e l jogi szem ély iségét és kezdi meg
tevékenységét.
.,./ jelen Alopító Okiratban nem s:wbályozou kérdésekre a Polgúri Tör vénykö ny vriíí \·::.óhi

2013. évi /1. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról. u civil szervezetek
ndíködés éről és támogatásáról szóló 201 l . évi CLXXV. törvény rendelkezései és az ezzel
összefiigg<'J eljárási szabályokról szóló 2011 . évi CLXXX J. törvény, valamint a 35012011.
(Xll.30.) Korm ány rendelet rendelkezései a:: irány adóuk.

Budapest. 2014. május 28.
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