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Balassi Táncegyüttes Működtetésére - Alapítvány létrehozásáról

l]ékésMegye Képviselő-testülete M_egyei Müvelődési Központja és KézmírvesSzakiskoláia.
mint a - Balassi Táncegyüttes Működtetésére" Alapítvany lnyilvántu:ríási tótelszám: 79.1
alapítója, valamint Mlinár Pá| a HÉTPROBAS Alapítvány /nyilvántartási téte|szám: 44a.l
alapítőja - tekintettel alapítványi fobb célkitűzéseik egyezőségére2001. november 23,án
döntöttek, hogy anyagi és szellemi erőforrásaik hatékony.ubq kihaszrrálása és működtetése
érdekében egy szervezetté váItak akként, hogy a HETPROBAS Alapítvány csa,tlerkozott a Bal assi Tárrce gyüttes Működteté sére " Alapítván yboz.
1.§

Az alapítvány,

neveo szókhelye és képviselője:

Az alapítvány neve: " Balassi'I'áncegyüttes Mtiködtetésére " Alapítvány
Az atnpítvány székhelye: 56ü0 Békéscsaba, Luther u.

alapítvány képviselői úgy, hog_v mind

a

6.

ketten külön-külön

is jogosultak

^z
alapítvány képviseletére: Kiss József kuratóriumi elnök, és Bak Tamás kuratóriumi titkár

aa

Az alapítvány bankszámlája felett rendelkezósre jogosultak Kiss József. a

kuratóriurn
'lanrás,
kuratóriumi titkár és Szarka Zsolt kuratóriumi tag, bármelyikük kettős
elrröke és l,]ak
aláírásával.
2.§

Az alapítvány célja:

a magyar néptánckultúta, ezen belül kiemelten a Dél-alftild íblklór kincsének megőrzése,

továbbéltetése, a néptáncot kedvelő békéscsabaifi atalok közreműködésével,
a békéscsabai, jelerrtős hagyományokkal rendelkezó néptánc és rrépművészetértékeirrek
továbbfejlesztése, a tevékenységkedvezőbb személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése,
a Balassi 1'ancegyüttes és az utanpótlását nevelő Hétpróbás Nóptánciskola támogatása.
múködési feltételeinek javítása, a tehetséges néptáncos növendékek anyagi támogatása,
azon í€ltétetek megterenrtése. hogy a néptánceisok minél tirbb rangos íesztiválon,
bemutatón vagy versenyen vehessenek részt,
vendég szakemberek meghívása, új koreográfiák vásárlása.
fo lklórhoz kapcsolódó rendezvények, táborok, képzésekszervezése,
támogatás nyújtása a Balassi Táncegyüttes egykari tagjaiból alakult Balassi Baráti
Társaság célkitűzéseinekmegvalósításához.

alapítvány nyitott, melyhez minden belftrldi és külföldi természetes és jogi személy,
valamint szervezet csatlakozhat, ha annak céljaival egyetért és ,az alapitó okiratban íbglaltakat

Az

magára nézv e kötelezőként elfogadj a.

A

támogatás pénzben, vagy az alapíNémy által hasznosítható eg_véb módon rryújtható. Az
alapítvány részéredevizában is történhet befizetés. Ebben az esetben az alapítvéntyköteles
devizaszámlát nyitni és a befizetéseket, illetve ezek hozadékait az alapítványi céloknak
megfelelőerr használlratj a fel.
Az alapítván.v- számára céfiuttatásokat is fel lehet ajánlarri. de ezek elfogadása csak akkor
lehetsé ge s, ha az alapítvány célj aiv al összee gyeztethető.
Lz a\apítvártynak felajánlott céltámogatás és más vagyoni értékelfogadásáról - a felajánlástól
számított 30 rrapon belül- a kuratórium hatátoz, dontéséről az- adomÉnyozőt értesíti.
Az alapitő, az alapitványhoz később csatlakozó, illetve céliuttatásokat nyúitó adonrányozók
adományaikat nem követelhetik vissza.
3.§

Az alapífvány vagyona:

Az alapítvány vagyorra 255.000.-Ft készpérrz,melyet az a|apitők az az alábbi megosztásban
boc sátottak,az alapitv ány rendel kezésére :

BékésMegyei Művelődési
Mlinár Pál:

Központ:

200.000.-Ft
55.000.-Ft

Az alapítványi vagyont növeli:
alapi&ányi vagyon hozadéka, így kamata és esetleges árfolyam nyeresége,
az alapítvényhoz csatlakozók befizetései. forgalomképes vagyoni értékűhozzátlénulásai, az
alapítvány cé lj ait szol gál ó bármilyen felaj ánlás,
az a|apitv ény gazdaságl váll alkozás i tev ékenysé gének eredmén,v e.
a:z

Az alapítvány

vag;y,onát

csökkenti:

uz alapítványi cél elérésérefordított költségek,
az alapitvány működtetésével kapcsolatos nrinden ráfordítás és kiadás.

Az

alapitvány részérefelajanlott céljuttatásokat az azokat nyujtó feltételeinek figyelembe
vételével, de ezen okiratban szabáIyozottak szerint kell felhasználni.

Az

alapitvány működése során felhalmozódott vagyon csak alapitványi célokra használható
fel. Az alapítvány, kitűzött cé§ai eléréseérdekében minden olyan gazdasági tevékenységet
folytathat, amely nem ütközik jogszabályba és nem ellentétes az alapitvány céljaival.

Az alapitvány jogosu|t gazdasági társaságot alapítani, illetve meglévő társaságba tagként
belépni.
Az

alapitvány javára vagy nevében adománygyűjtés csak írásbeli meghatalmazás alapján és
ugy végezhető, hogy az íem jarhat az adományozők, illetve más személyek zaklatásáva|, a
személyhezfuződőjogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az alapitvány ftszére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron kell nyilvántartásba venni.
Az

politikai tevékenységet nem folYat, szewezete pártoktól fiiggetlen,
ezeknek és országgyűlési képviselőknek anyagi támogatást nem nyújt.
aIapitvrány közvetlen

4.§
Az a|apítvány varyonának kezelése
alapitvány vagyonát az e célra létrehozott kuratórium kezeli. A kuratórium elnökből és
négy tagból á11.
A kuratórium tagiai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685.§ b. pontjában meghatánozott
hozzátartozói.

Az

A kuratórium elnöke:
KISS JÓZSEF 5600 Békéscsaba,Peter Jilemniczky

u.18.

A kuratórium titkára:
BAK TAMÁS, 5600 Békéscsaba,Andrássy űt 45.1Il4.
A kuratórium tagiai:
DOMBI ILDIKO 5600 Békéscsaba,Felső Körös sor 2517.
JUHÁSZ pÁL, 5600 Békéscsaba,Franklin u.2IlI.
SZARKA ZSOLT,5600 Békéscsaba,Békésiút 38.

A kuratórium üléseit - a napirend megjelölésével - legalább az ülést öt nappal megelőzően,
írásban az elnök hívja össze. A meghívóhoz mellékelni kell a főbb napirendek írásos
előterj esáéseit és a határozat tervezeteket.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A

kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet
megelőző vita rövid összefoglalását,

kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a döntést
a döntést üímogatók és ellenzők számarányát és

személyét.

A kuratórium döntéseit az elnök hirdeti ki.
Ahatánozatot az érintettekkel írásban közölni

kell.

A kuratóriumi hatinozatokról nyilvántartást kell vezetni.

A

haározatbozatallal kapcsolatos összeferhetetlenségre

az

1997. évi CLVI. tv. 8.§

/1/

bekezdése rendelkezé sei az iranyadók.

A kuratóriumban részt vevők tevékenységüket társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül
végzik, de a munkájuk során felmerülő, igazollt kOltségeiket az a|apítvénymegtéríti.

A

kuratórium sziikség szerint, de évente legalább ket ízben ülésezik, döntéseit egyszení
s é g gel hozza. S zav azategyenl ő sé g e s etén az e lnök szav azata dönt

szótöbb

A kuratórium akkor haténozatképes ha azonakurátorok többsége jelen van. Az elnök távolléte
esetén az ülést a legidősebb kuratóriumi tag vezeti és őt illetik meg az elnökhöz kapcsolódó

jogosítványok.

A kuratórium hatáskörébe tartozik:

elfogadja a közhasznúsági jelentést és az alapítvany működéséről szóló beszámolót,
gondo skod ik az alapitványi c élkittizések me gval ó sít ásár ől,
biztosítja az alapitvény működésének személyi és tárgyi feltételeit,
dőntazalapítványivagyonf elhasználásiáról,
dönt a csatlakozás iránti kérelmek tárgyában,
dönt az alapifuány részérefelajanlott üímogatások elfogadásáról,

szeweziazalapitványgazdálkodásitevékenységét,

dönt gazdasági társaságlétrehozásáról, vagy már működő üársaságba történő belépésről,
az alapitrény tevékenységéről,vagyonának felhasznáIásáról évente tájékoztatja az

alapitőt,valamintazalapítvényhozcsatlakozőkat,
me ghatérozza saj át működé si rendj ét.
A kuratórium az éves beszámoló jóvrihagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést
készíteni,melynek tartalmátaz1997. évi CLVI. tv. 19.§ l3lbekezdésehatározzameg.

A közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, arról

saját költségén másolatot készíthet.

5.§

Az alapítvány megszűnése
Az alapitvény megszűnik,

:

ha:

a bíróság megszünteti,

vagyona harom hónapot meghaladóan 50.000.-Ft alá csökken,
a Balassi Tráncegyüttes jogutód nélkül megszűnik.
Az alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén az alapitvány vagyona Békéscsaba
Megyei Jogú Város önkormányzatát íIleti meg, aki a vagyont csak a jelen alapítvtínyban
meghatán ozott célokra használhatj a fel.
A jelen alapitó okiratban nem szabályozott kérdésekbena Ptk. valamint az alapitvényok
gazdálkodását szabályozőhatáIyos jogszabályok rendelkezései azirényadőak.

Az

alapítők jelen okiratot elolvasás
megegyezőt aláirják

és értelmezésután mint akaratukkal

mindenben

Békéscsaba, 2008. december 4.

"r.

Hajnal Lajos

1'

/ r-;z:-e:
Mlinar Pál
alapitő

