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ALAPÍTÓ OKIRAT

_ módosításokka1 egységes szerkezetben , piros szíru,tel jelezve a2Ol7. szePtember 28, naPján
eifo gadott határ o zat a|apj án mó do sul ó rész ek

-

Város Önkormányzata az 1959, évi IV, tv,
nkormányzatokról szóló 1990, évi LXV, tv, 8,
tv. 86. § (3) bekezdése, illetve az alapfokan
98. (VI. l0.) MKM és a32ll999, (VilL 18,)
oM rendeletre, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tV,
rendelkezéseire - a helyi és regionális folklorisztikai értékekápolásátta és továbbéltetésere
jogszabálYi
köza|apífrány létrehozisát haáíozta el. Tekintettel az időközben bekÖvetkezett
változásokra az okjrat módosítasokkal egys
Megyei Jogú Város ÖnkormányzatKö
V. törvény, az ewesülési jogról, a
működéséről és támogatásárőI szőIő 201t,
MÖtv.), a nerrlzetí
önkormrányz atairőI szald zotl. éü CLXxxx. törvény (a továbbiakban:
CxC. törvény (a továbbiakba: Közner. tu.), valarrint az
vetelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
_ a2l0l2ol4.
0.) MK]vi rendelet rendelkezéseire figyelemmel
(xI. 3.) közgy.határozatával elfogadta, azt24612076. GV. 28.) közgy. és .../2017, (IX, 28,)
kö z gy határozatával módosította.
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.

A kőza\apífv ány

neve

:

B alassi Közalap ítv ány,

Jogú Város Közgyűlése

2. Alapító: BékéscsabaMegyei

a

24612000.

(YI. 13.)

sz,

határozatáva]'
J.

4.

Aköza|apítvány székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u, 6,

Aközalapitvány célja: A több mint 50 éves sikeres szakmai múlttal rendelkező Balassi
Néptancegyüttes ienntartlása és működtetése; egy alapfokú művészetoktatási
int3zmény itarrcművés zetí ág) megalapítása és folyamatos múködtetése,
A célok éidekeben aközalapítrány akövetkező feladatokat végzi:
- az iskola törvényi előírások szerinti feltételrendszerénekbiáosítasa és
folyamato s mtiködtetése

;

_ anéptánc tanszak helyi és regionális igényeinek kielégítése;
- a taiszak pedagógusainak részereképzésés továbbké:pzés szervezése;
- hazai és nemzetk özi néptánctáborok szerv ezése és lebonyolítása;
- músorszolgáItatás;
- a helyi e. regionális folklorisztikai értékekfeltarása, megőrzése és
továbbéltetése,
- a régő szélmára szakmai szolgáltatások (tánc, viselet) és szakmai
múhelymódszertani központ

biáosítása (film, üdeotar, archív anyagok

gyújteménye);

- siakmai előadások, kiállíások, konferenciák, fesáiválok szervezése;
- a Balassi Néptáncegyüttes ruha- és kelléktarának szinten tartása
továbbfejlesztése;

és
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_

hivatásos
együttmúködés különböző szakmai szervezetekkel,
,r"pt*"".oportokka1, neptánciskolákkal,

és amatőr

5.

veszé|yeztetre végez; gazdáIkodása során
kÖzvetlen
létesítőokiratában ÁŐghatározott köáasznú tevékenységérefordítja;
anyagl
azoknak
és
potiaitui tevékenységet nem
etei között - barki
támogatást nem nyújt. Szolg
igénybe veheti.
6.

2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdés a) pontjara
geket v éwi:
fi gyelemm el az a|ábbi kö zhasznú tevékenysé
a) kulturális szolgá|tatás nyújása előadó_művészeti csoportok múködtetésén
keresztiil [Mötv. 13. § (1) bek, 7, pont];
programók.""*"rése [Mötv. 13. § (1) bek. 15, pont];
b) ifiúságyédelern, ifiúsági
"tepissegiejlesztés,
alapfokú művészeti iskola fenntartása
,.róu"lÁ, oktatás,
"j [Köznev. tv. 7. § (1) bek. f) pont];
d) á^ugyu, kutturá[s örökség ,,'.górráru [a kulfurális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bek,];
(1)
e) közművelődési tevékenység|Magyarország Alaptörvénye X_], _cikt a
és
bekezdés; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásrÓl
közművelődésről szőIő 1997. évi CXL, törvény 75-76, §];
Alap:örvénye
f) a nemzetíségi kulturális örökség megóvása [Magyarország évi
CLXXIX,
xxlx. c*t ir) bekezdés; a nernzetségek jogairól szóló 2017,
törvény 12. §].

A

közalapítvany

a

II.

A közalapítvany
1.

A közalapíwány nfilt. Induló t
mely összeget Ű alapító
......

szánrlétra

Az a|apítőévente meStatározott

összegú

v

agyona
eltőszázezer forint,
8 napon belül

t

alapítvanyi célok

megvalósulását.
2.

A közalapítvany vagyonát képezik:

J.

A

-

atörzsvagyon,
a szénllüéoutörténő befizetések és ezek hozadékai,
működtetésből szérmazőbevételek,
részéreadományozott ingóságok, illetve ingatlanok,
értékpapírok,
kelléktara,
a Balassi Táncegyüttes és utánpótlás csoportjanak ruha- és

a
közalapíwény tevékenységénekés fenntartásának költségeit elsősorban
az alapÍfvény
közalapítv:arry bevételeiből kell biztosítani. AközaIapítvanyi bevételeket
vagyonáho z kell csatolni.
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4.

5.

Aközalapítvány a gazdálkodása során elért eredményétnem oszthatjafel, aú.létesítő
okiratában meghatérozott közhasznú tevékenységérekell fordítania. A kÖzalapíWánY a
vezető tisztségviselőt, a íámogatőt, az önkéntest, valamint e személyek kÖzeli
hozzátartozőjái _ a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Amennyiben a kőzalapitviny bármely cél szerinti juttatását páIyázathoz kőtt, a
páIyázati felhívás nem tartalmazhat o|yan feltételeket, amelyekbŐI - az eset Összes
körülményeinek mérlegelésévelmegállapítható, hogy a pályízatnak elŐre
meghatározott nyertese van (színlelt páIyénat). Színlelt pályéaat a cél szeirnti juttatás
alapj ául nem szolgálhat.

6.

A

kőzalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírtnem
bocsáthat ki, gazdaság;-vállalkozási tevékenységénekfejlesztéséhez kÖzhasznú
tevékenységétveszélyeztető mértékűhitelt nem vehet fel. A közalapítvány befektetési
tevékenységet nem végez,

u.
A közalapítv

ényhoz való csatlakozás lehetősé gei és feltételei

közalapítvány nyílt, ahhoz bárme|y hazai és külftrldi természetes és jogi személy
csatlakozhat, aki aközalapitvány céljaival egyetért, s azt arryagí vagy bármilyen más
eszközzel támogatni kívánja. Nem tőkével való csatlakozás esetén a bevitt érték
megáIlapíásához a kuratórium szakértőket vehet igénybe.

1.

A

2.

A

a

kuratórium elnökéhez intézett
IVl. pontban jelzelt
közalapítvány
jelentkezéssel, valamint a felajánlott összegnek a
számlájnatörténő befizetéssel valósul meg. A csatlakozás akkor válik érvényessé,ha
a kuratórium dönt az elfogadásról.
közalapítrányhoz történő csatlakozás

közalapitvényhoz csatlakozók kérésérea kuratórium igazolást ad ki a
közalapífrényhoz csatlakozás időpontjaról és összegéről. Az alapítrénYhoz
csatlakozók _ az alapitő kivételével-nem jogosultak az alapitőíjogok gyakorlására.

a

J.

A

4.

A

közalapi1r7arty közvetlen politikai tevékenységet nern
fiiggetlen és azoknak támogatást nem nyújt.

folYat, szewezete

prártoktÓl

IV.

A közalapítvrány
1.

A közalapítvány
Aköza|apitvany

kezelőj e

élénkuratórium áll, amely egyben aközalapitltény kezelő szerve is.
kezelésévelkapcsolatos minden kérdésbena kuratórium dÖnt.

közalapí^,ány képl,iseletére a kuratóriunl elnöke és elnökhelyettese jogosult. A
kőzalapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke (vagy helyettese) és titkara
(vagy gazdasági vezetőj e) együttes aláíróként j ogosultak rendelkezni.

2.

A

J.

A kuratórium 5 főből
határ ozatl an

i

d őr e

v

áII.

A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait az alapító

ál aszíj a,
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A kuratórium elnöke:
Laczkó Irén (Békéscsaba,Kazinczy-ltp, 28/C, ilI/]0,)
A kuratórium elnökhelyettes e :
Dr. Csicsely Ilona (Békéscsaba,Madách u, j7,)
Kuratóriumi tagok:
Kiss Tibor (Békéscsaba,Berzsenyi u. 4]. 3, ajtó)
Kiss József (Békéscsaba, Dedinszky Gyula u, 18,)
Zsőtér Mária (Békéscsaba, Áchim u. 18.)
4.

A kuratórium munkáját az alapítő által felkért és megbízott elnÖk vezetÍ. A kuratórium

szükséges
munkájukat iéritésmentesenvégzík.Esetenként a munkavégzéshez
költségtédtésben részesülhetnek.
tagtrai e

5.

A kuratórium mirködési rendjét maga áIlapítjameg, azonban

a

következő szabáIYoktŐI

eltérni nem lehet:
a)

b)
c)
d)
e)

6.

7.

tarthat;
évente legalább kétszer ülésezik, sztikség szerint rendkívüli,ülést is
az ülés
tagokkal
a
a kuratórium üléseit az elnök hívja össze, azú|ésnapirendjét
időpontját legalább 15 nappal mege|őzően írásban közölni kell;

a kuratórium ülései nyilvanosak, zárt ülés elrendelésérőla tagok

egyszerú

szótöbbséggel döntenek,
a kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni,
jelen van,
a kuratórium akkor ha7arozatképes, ha ülésén tagaí köZül három fő
_
határozatait - jelen okirat vagy jogszabáIy eltérő rendelkezés hiányában
egyszerű szótöbb sé g gel hozza -

_
A kuratórium évente egyszer _ a IV. 7_8. pontokban meghatározott módon beszámol
tevékenységéről az alapítónak, és gazdáIkodásának legfontosabb aőataií
nyilvánosságrahozzaa Csabai Mérleg címúvarosi lapban,

A

jóvahagyásra M
közalapítvány éves beszámolóját a kuratórium elnöke tedeszti

alapító elé.

8.

9.

a
kuratórium minősített többsé ggel hozott határozattal dönt a kÖzalapitványnak
jogról,
a
köáasznú
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, valamint az egyesülési
jogállásró1, valamint a civil szewezetekműködéséről és támogaásárŐI szőlő 2011. évi
"ci>o<v.
törvény 28_30. §-ában és 46. §-ában mefltatározott formai és tartalmi
előírások szerint elkészítettéves beszámolójáról és a köáasznúsági melléklet
elnÖke elfogadásár ől. Az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a kuratórium
naPon
15
a feiiigyelő bizottságvéleményénekcsatolás ával - a kuratóriumi ülést követő
teltil fbtel es az ala§ítő részere eljutatni. A beszámolót mellékleteivel egYÜtt az a|aPÍtő
honlapjan kőzzéteszi.

A

kuratóriumi tag az

a

nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességéta
,ák.éges körben nem korlátozték. A kuratóriumi tag
tevékenység"
"ilátá.,ího,
feladatait szernélyesen köteles ellátni. Nem lehet kuratóriumi tag aZ) akit

amíg a
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés biintetésre Ítéltek,
lehet
Nem
mentesÜlt.
nem
büntetett előéIethez fílződő hátrányós következmények alÓl
kuratóriumi tag az sem, akit ettői jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástÓl
alatt nem lehet kuratóriumi tag,ha
jogerős bírói Úlettel eltiltottak, -"Iti\tá"IlatáIya
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az eltlltás aKözalapitvany áIta|végzett tevékenységre is kiterjed. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a
v ezető tisáségviselői tevékenységtő1.
l0.

A

11.

A kuratóriumi

vezető tisáségviselő azigyvezetési tevékenysége során aközalapífránynak okozott

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a
közalapítvánnyal szemben.
tagság megszűnik:

a)
b)

c)

visszahívással;
lemondással;
a kuratóriumí taghalálával.

d) a vezető tisztségviselő cselekvőképességéneka

e)

tevékenysége

ellátásáho z szí.iks é ge s kö rb en történő
;
a vezető tisáségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok bekövetkeztével.
korl áto zás ával

V.

A Felügyelő Bizottság

1. A

2.

közalapítvány ellenőrzésére az alapítő 3 tagu Felügyelő Bizottságothozlétre.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az aszemély, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagtra,
b) a kőza\apitvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtéséreiranyulÓ
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
j o gszab áIy másképp nem rendelkezlk,
c) a közalapitvány cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat), továbbá
d) az a)-+) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozőja.

3. A Felügyelő

Bizottság elnöke:
Fodor Lajos (Békéscsaba, Rákóczi u.4Oll.)
A Felügyelő Bizottság tagtrai:
Takács Péter (Békéscsaba, Andrássy űt 29-33. IV l37
Zelenyánszki Péter (Békéscsaba, Zug ltt. 7 .)

.)

4. A Felügyelő Bizottság a kuratóriumi ülésékről készült jegyzőkönyvek

figyelembevételével vízsgáIja a kuratóriumi döntések összhangját a jogszabályokkal
és az alapitó okirattal.
Jogosult céIvizsgálatokat folytatni, ha aközalapítványi célok megvalósítását, illetve a
péttztlgy-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztefre látja, vagy ha
eríe az alapító yagy akuratórium felkéri.

VI.
A közalapítvány

v ezető

tisáségviselőinek összeférhetetlensége
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1.

kuratóriumába olyan személy, aki a megválasztást
Nern válas zthatő a közalapitvany
^
megelőző harom évben megszűnt közhasznú szervezetnek arrrrak megszúnését
meletőzőkét évben legalább egy évig vezető tisáségviselője volt, amennyiben
. azorl közhasmú szervezeí, amelynek vezető tisztségviselője volt, jogutód
nélkü1 szifurt meg úgy, hogy az áIlatni adó- és vámhatóságnál nyilvantartott
adó- és vánltartozását nem egyenlítette ki,
. azon köáasznú szervezettel szemben, amelynek vezető tisztségviselŐje volt,
az á|tatri adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart fel,
. azon köáasznú szervezettel szemben, amelynek vezeíő tisáségviselŐje volt,
az őIlami adó- és vámhatóság üzletlezítrás intézkedést alkalmazott, vagY
iz|etlezár ást helyette sítő b írs ágot szabott ki,
. azon köáasznú szeryezetnek az adőszérflát, amelynek vezető tisztségviselője
vo|t, az állami adó- és vámhatóság az adőzős rendjéről szÓlÓ tÖrvény szerint
felfiiggesztette vagy törölte.

A

kuratóriumi tagság elvállalásakor

a tag

köteles teljes bízonYitő erejű

harom
magánokiratban nyil-atkozni arról, hogy megváIasdásakor és az art mege|őző
évben mely közhasznű szervezete|<nél töltött bevezető tisztségviselŐi tisáséget.

J.

határozathozatalában nem vehet részt az a szernély, aki vagY akinek
közeli hozzátartozőj a a hatált ozat alap1 án
o kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
o
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogÜgyletben

A kuratórim

bármilyen

egyébkéntérdekelt.
Nem minősül előnynek a köáas znlt szewezet céI szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

4. A

kuratóriumb aíL az a]apitő nern gyakorolhat mellatározó befolyást a kÖzalaPÍtvénY
vagyonának felhasználására sem közvetlenül, sem közvetett módon.

VII.
Egyéb rendelkezések

1.

Aközalapírvany működésének, a kuratórium döntéshozatalának részletes szabáIyaít a
Szervezeti és Mtiködési Szabályzat hatérozza meg, azonban az alábbi szabálYoktÓl
eltérni nem lehet:
a kuratórium és a Felügyelő Bizottság döntéseiről olyan nyilvantartást kell vezetIi,
amelyből megállapittráto a döntés tarta|ma, a döntéshozatal időpontja, a dÖntés
hatáIya, a döntést támogató és ellenző tagok személye;
b) a dontoseket az éintettekkel haladéktalanul, de legkésőbb a döntéshozatalt kÖvető
8 napon belül közölni kell, és a döntést hozó szerv erre irányulÓ rendelkezése
esetén az alapitő honlapján nyilvánosságra kell hozti,
múkcldésévelkapcsolatosan keletkezett iratokba - a kÖzérdekú
c) a közalapíNány
adatok nyilvános ságára vonatkozó törvényi rendelkezések megfelelő
alka\mazásával _ a kuratórium elnökénél barki betekinthet, azokból másolatot
kérhet, illetőleg készíthet.

a)
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2.

A

közalapítvany működésének nyilvanosságra kerülése az önkormányzat hivatalos
lapjában, a Csabai Mérlegben történik.

A közalapítvány működése megszűnik,ha aközalapitvínyi cél meghiúsul, illetve a
Polgári Törvénykönyvben meghatározott egyéb esetekben. A közalapítvány
megszűnése esetén a közalapírvany vagyona a hitelezők kielégítéseltén az alapítót
illeti meg, aki köteles aá a megszúntközalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani,
és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoúatru.
4.

A

5.

Az

kö zalapibvány a bíró s ági nyil vántartásb a vétell el l ép él etb e, határ o zatlan i dőre.

Alapító okiratban nem szabáIyozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv

köza|apitványokra
eljárni.

vonatkozó szabáIyai és az egyéb hatályos jogszabályok alapján kell

Békéscsaba),.,.
Alapító:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormany zat Kö zgyűlés e
Békéscsaba, Szent Isftántér 7,

szarvas péter
polgármester

Ellenjegyzem:
Békéscsaba, . . . . . . .

K. m.
szarvas péter sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

f.

Dr. Bacsa Vendel sk.
jegyző

