VASAS MUVESZEGYUTTES ALAPITYANY
ALAPITO OKIRATA
(egységes SZelkeZetben )

A

Vasas Szakszervezeti sz.jvetség, mint alapító (továbbiakbaD a]apító) a szakszeNezeti
hagyományoknak negfelelően megalakulása óta feladatánirk tekin1i tagjai mú\'clijclését.
támogatli kultürális kezdemét1yezóseiket, fellorolni és a nlrlvészeti csoponok szinvonalas
tevékenységétszervezni és segíteni' Az alapító czen kL lurális tevékenységnek öná]1ó
szeívezeti keretet kíván biztosítani és ennek érdekében

Alapítványt
hoz létre, az alábbiak szerint:
1./

Az alapító; vasas szakszeNezeti szövetség (l08ó Budapest. Magdolna

2./

Áz alapítvány elncvezése: vasas Miivészegyüttes Alapitvány

3./

Az alapítvány székhelyei 1086 Budapest. Magdolna utca 5 -7.

1

'

Lltca 5-7')

emclet 101.

4.l Közhxsz[ú szerv ezettó nyilvánítás:

Az alapítvály jogállása: köáasznú.

Az

alapítvány közhasznú tevékenysége soún olyan közfeladatot lát el, arnely a
Magyarország helyi öntományzatairól szóló 2011' évi CLXXXIX' tv. 13.s (1) bek. 7'
pontja, a 23' s (5) bek. 13' poutja. a lrelyi önkolmányzatok és szerveik, a köztfusasági
megbízo1tak' valamint egyes centrá]is a]árendeltségű szervek iéladat- és hátásköÍeiÍó|
szóló 1991- é\'i xx. tv. 121' $ a).b) pontjai, valamint a muzeális iDtézméDyekról, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmííve]ődésről szólri 1997' évi cXI,' tv' 76's-a
alapián állami, illetve önkom1ányzati

feladat

jogszabályok által meghatátozott közmúvc]ódési l.eladatok közül aZ a]apítvány az
alábbiakat látja el:

A

1.enti

- az isko1arendszeren kívü]i, öntevéken}', öntépző, szakképző tanfolyamok'
életminőséget és életcsélÍja\'ító tanulási, felnóttoktatási lehetőségek megteIemtése,
- a telepiilés környezeti. szellemi' múvészeti éfiékeinek,hagyományainak feltárása'
-

-

megisnertetése, a helyi múvelődési szokások gondozása' gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti' a nemzetiségi és más kisebbsógi kultilra éfiékeinek
megismertetése' a megéftés,a befogadás elősegítése, az ijnnepek klllturájának
gondozása,
az ismeretszerző, az arnatőÍ alkotó, múve]ődő közösségek te1'ékenységének

umogalasa,

- a helyi tfusadalom kapcsolatrendszelének, közösségi é]etének.éIdekóNónyesítésének
segrrese,

-

a

-

a szabadidő

kultúrrík kőzötti kapcsolatok kiépítésénckós fenntar1ásának segítése'

különböző

kulturális célúeltöitéséhez a felté1elek biáosítása'
- egyéb míivelődést segítő iehetőségek biáosítása'
- a közösségi kultulális hagyományok és éftékekápolásá1ak. a műve]ődésle' tarsasé|etre
szer\'eződő közösségek tevékenységének,a Jakosság életmódja javítását szo]gá]ó
kulturális cé1ok megvalósításának támogatása:
mítvészetii[tézmá]yek, továbbá a lakosság m|Nészeti kezdemél1''czéseinek.
önszeNeződéseinek támogatása' a miívészi alkotó nunka Í.eltéte]cinek.iavítása és a
múvészeti értékeklé1rehozásának, megőrzésének segítése;
- kultlllá]is szolgátatás' különösen előadó-múvészeti szeNezet támogatása; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
. a helyi közműveiődési tevékcnység támogatása. a kulturális öIökség hcl)'i \'éde]me;

'a

a helyi köznrűvelődési felaclatok ellátására Budapcst Fó\'íiros VIII. kcrület
Józsefvárosi Otrkormányzatával kötöft határozat]an idejii köZnűvelődési megállapodássa]

Az a]apítvány
rendelkezik.

alapítvlínygazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatfuozott alapcél szeriíti tevékenység megvalósítását nem veszélyezletve

Az

végez' A gazdákodása során eiér1 eredményétnem oszthatja fel, azt az alapító okiratban
meghatfuozott kőzhasznú tevékenységéIefordítja.

Közvetlen politikai tevékenységet nen1 fol}'tat' szervezetc fl]ggetlen a pártoktól' azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány céljai köziil kizárja országgyűlósi képviselő
állítását és támogatását a választásokon.

\dr\ d,/ éfe.
jóváhagyásával egyidejÍileg közhasznÍlsági mellékletet is készít'A

Az lIrpílrány kö7has7nú

.7oIgdlIdIjsábó| ha-|i rés/c.i||hc|' A,/ d|.|p|

beszárr.roló
közhaszrrirsági me]lékletbe bfuki betekinthet, és abból saját költségére násoiatoI készít]ret'
5./

Az alapítvány célja:

.
-

Kulturális értékekmegőrzése' közve1í1ése' közlemÍíködés azok lébehozásában és
elsajátításában, a nemzeti és egyetemes kultilra eredmá]yeinek köZkinccsé tétele,

valamint a közmúvelődés és közösségi művelődés e]ősegítése'
Támogatni a Vasas Szakszenezet keletében l903.tó] napiainkig 1étrehozott, nemzeti,
kultu.ális éItéketképviselő és a vasas Művészegyüttes lagiaként múködő csopofiok
miu*áj át'
Á múvészeticsoportok színvonalas nemzetközi érintkezése ér.dekében az Európában
kiaiakult kulturális együttmílködés ítgyelembevéte]évelaz el,ihez kapcsolódó
szolgáItató jellegű (kulttuális turizmust elósegítő) infrastruktílra ós tevékenység

kialakítj'a'
Tudományos és szakmai ismeletek teIjeszlése' műr'észeti alkotások bemutatása'
befogadásuk elősegítése'

az at1atőr míívészetinozgalom segítése,
szakmai-nódszeftani központ működtetése, vasas a.matőr művészeti fesztiválrendszer
szen'ezése.
oktatási, [evelésj intézményekmunkájának kiegészítése'köZrenúkőclés a felnótt
oktatásban' A közízlés, anyanyelvi múveltség,olvasási és teslkultúra fejIesztése'
A néphagyományok ápolása, a népi kultúra te4esztése'
A szabadidő hasznos eltö]tésének szervezése, a tá.sada]mi élet, a kultúÍá]t szórakozás.
az önképzés és tehetséggondozás kereteinek, lehctóségeinek biztosítása.
Az á am.- önkolmiínyzati' társadalmi szeNezetek, a]apítvályok közhasznu cs
gazdasági társaságok ' kiemelten a Vasas szakszei\'ezeti Szövetséghcz tanozó
szervezetek _ köznÍlvelődési tevékenységénekscgítése.együttműködés más ku]turá]is
intézményekkel. Az alapít\'ányi cé1ok negvalósítása a tiámogatások oclajté]éseés
kérelmek alaDján töfiénikMúvelődési mozgalmak, elsősorban

6./

Áz a|apítványi vagyon:
Az alapítványi vagyon összéfiéke: 1.000'000.- Ft (azaz: Egymillió).
Az alapító a fenti összeget bankban letétbe helyezi el és irz arról szóló banki igazolást a
nyilvánlaltásba vételi kérelenhez mel]ékelí'Az alapítványí vagyon telies egészében

felhaszÍálható az alapítvány céljaira'
Az alapítyány zán. .ú alapítvályhoz csatlakozni nem lehet.
7./

{z a|apinÍin) Üg}ne7etö szerve a

Kl MToRIl

M:

Kuratórium 5 tagú, annak elnökét, elnökhelyettesét és tagiait az a]apító jelölj ki,
határozatlan időre'

A

A Kulatóriün tagjai fe]adatukat személyes kőtelesek (-llátni'
A Kuratóriü! tagjai dlazásban nem részesü]nek'

ki' akinek a oselekvőképességéta
és állandó belÍijldi
nem
kollátozták'
körben
tevékenysége elláÍásához szÍikséges
A Kurató un tagjává az

a nagykorú személy jeliilhető

lakóhel1yel rendelkezik.
Nem lehet a Kumtórium tagja, az' akivel szenrben a Ptk' 3j22.sában. a Ptk' 3:397' |i-ában'
illetőleg az a]apító okiratban meghatározott to\'ábbi kizáró vagy összeféIl]etetlenségi ok áll
Ienn.

A kurató umi tagság megszíinik:
- a kuratóriün tagjának lemondásával,
. a kurató um tagjá1ak visszahívásával'
- a kuratórium lagjának haláávai'
- a kuratórium tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához sztjkséges körben
törtáló korlátozásával,
' az előző bekezdésberr meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
beLövclke7lével.

A

KulatóÍium tagjai az alapítvrányhoz ciÍnzett, az alapitóhoz irltézett, Iega]ább te]jes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt n,vilatkozattal. a kuratófirLmí tagságukról báImikor
lemondhattrak. Ha az alapitvány mríködőképessége azt megkivánja, a 1emondás az uj
kwatóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkósőbb a bejelentóstől számitott
hat.vanadik napon válik hatályossá'
^
ha

Küatórium tagjai az alapító által hozott, íIásbeli indokolt batáIozatta], visszahívhatók.
a tevékenységük az ala!ítvány céljának elérésétközvetlenül veszélyczteti'

A Ku(atórium összehívására annak elnöke és a felügyelő bjzottság elnöke,jogosUl1'
A kuÉtórium elnöke 8 napon belül köteles a kuraÍóriumot összehívni. ha azt a kuÍatórium'
\'agy a felügyelő bizottság bámelyik tagia' illetve aZ a]apíti kezdeményezi'

A kuratórilun illéséIea meghívót' a napirendi pontokat is feltüntetvc, legalább 8 rrappa]
korábban' igazolható módon, íIásban kell megküldeni az él.intetteknek' A kllrátóriLLm

ülóscit az elnök vezeti' és arról jegyzőkönyvet kell lélvenni.
A ktrratóriurr határoza1képes. ha azon a kurató um elnöke és további 3 tagjajelen van'
A kuratórjum határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza-

határozathozatalban nem vehet fészt az a személy' aki, vagy akirrek közeli
hozzátaÍtozóia a hatfuozat alapjrín:
a'l kötelezettség vagy felelősség alól mentesü], vagy
b./ bámrilyen más előnyben részesült, illetve a megkötendő jogügyletben egyóbként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szeNezet cél szelinti juttatásai
keretében a bárki általnegkötés nélkiil igénybe vehető nem pénzbeli szo]gáltatás'

A

A kurató unot évente legalább hrírorn alkalommal össze keII hívni.
Az ülések nyilvrinosak. A kura1óriurr üléseire a tagokon kívül má5 személyek is
meghívhatók'

(llatáÍozatok T3La ) Abban l.el kell
tüntetni a döntéseket' azok taltalmát. időpontját és hatályát. illet\'e a döntést támogatók és
ellenzők szánarányát és személyét.A Llatároza1ok Tárát a kuratórium elnökc vezeti.

A kuratóriul határozatairól nyjlvántartást

ke|| \'ezelLri

A

kuratórium elnöke a kuratóriüm döntéseit az érintettekkel írásban közli. valamint a
székhelyen elhegyezett hildetőtáblán is nyilr'ánosságra hozza'

Az alapítvány múködése minden tekintetbeD nyih'ános. A uiűködéssel kapcsolatos iratokba
bfuki betekinthet' a kuratórium elnölével töfiént elózetes időpont egyeáetés alapjí|r'

A kuatóriun az alapítvány működéséről' a szolgáltatások jgénybevétclénekmódjáról.
valamin{ a beszámolói közleményekől a nyilvánosságot' az alapítvány székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja. szinlén közzé l<ell tenrri a hirdetőtáblán a
kuratóriumi ülések neghívóit is legalább 8 nappal a kuratóriun] ülése előtt'

A kuntó um feladata az alapítvány cóljfua lgndelt vagyon ]eghatékonyabb múködtetósc' a
jogszabályoknak és a lörvényes gazdasági lehetőségeknek megÍ.ele]ő gyarapítása. A
gazdálkodás sórán elért eredményt az alapítvány közhaszníl tevékenységérekell |orditani'

Az

a vezető tisztségviselőit (a je]en a]apítványlá] a kuratóriunr

elnöke'
elnökhelyettese és tagja, valamint a feliigyelő bizottság e]nöke és tagia)' a támogatót. az
önl(éntest' valamint e személyek közeli hozzátafiozó.ját a bárki á]tal igénybe vehető
szolgáltatások kivételévela cé1 szeÍiítij uttatásban nem |észesítheti.

alapítvány

kuratóiium az alapítvány gazdálkodása körébe11 neghatitozza az a]apítvány éves tervét
^ költségvetését' elfogadja az éves besziímolót, va]amint a kö7hasznúsági mellék]etet' Az
és
utóbbit a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétennj' Az éves
beszámoló elÍ,ogadását megelőZően a felügyelő bizottság vólcmélryét é5 jelentését be kell
szereznl.

Az alapítvfuly kuratóriumának tagiai:
A kuratórium elDöke:

Ágoai JózsefLászló

Lakcím: 3533 Miskolc. Ládi telep út 18.

A kuratórium elnökhelyettese: Holiy László Ferenc

Lakcínr: 8000 Székesfehérvár. Kelemen Béla u. 89- III/8'

A ku.atórium tagjaiI

Mihályi József
Lakcím: 1l42 Budapest' Kassai tér 12. VII/20
Uzsaly Bcnce AÍdrás
Lakcím: 7627 Pécs. Hétvezér utca 2.
Kránitz Pál
Lakcím: 9200 Mosonmagyaróvár' csalogány u' 4'

A kurató um elnökét távolléte esetéÍa kuratórium elnökhelycttese helyettesíti.

A

köZhasznú szeNezet megszű[ésétkövető 3 évig nem lehet más közhasznú szel.r'czet
vezető tisztségviselője (ajelen alapítványnála kuratórium e]nöke, elnökhelyettese és taga.
valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagja) az a személy, aki korábban olyan közhasznÍt
szeNezet vezető tisztsógviselője volt' annak megelőzi' két évben legalább egy évig .'

a) amely.jogutód nélkül szűnt meg Ílgy, hogy az állami adó- és vámha|óságnál
nyilvfurtartott adó- és vám1aÍtozását nem egyenlítette ki,
b) amellye] szemben az állalni adó. é5 \'ánhatóság ielentős összegú adóhiárÍ tdn fe|.
c) amellyel szemben az állámi adó-és vánhatóság üzletlezárás inlé7kedést
alkalmazott' vagy üzletlezárást helyettesitő bírságot szabott ki'
d) amelpek adószámát az állarni adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szó1ó
tönr'ény |endelkezései sze nt feiÍiiggesztettc vagy törölte.

kuratórium dz alapít\ány alka]mazottjának képvise]eti jogot biztosíthat. megje]ölve a
képviseieti jog gyakollásának módját, illetőleg terjede]mét'

A
8./

Az alapítvány Üglinté/ő szervezete:

Az alapítvány opelatív mÍlködését, a kuÉtó um döntései és a kuratórjum által ellbgadott
szervezeti és níikiidésiszabályzat rendelkezései alapjrirr, a kuratór.iurn által kinevezett
igMgató irányítja'
munlúltatói jogkört

Az igazgató munkaviszoíy
a küató um gyakorolja.

Az alapítvány további alkalnazottai felett
9./

Az

^|^pítyány

keletében látja el tcvékenységÉt,téletle a

a munkáltatói

jogköft aZ igazgató gyakorolja'

gazdáIkodása:

AZ alapítvá]yi vagyon felhasznáásáíol lz aIapíto c,kirat rcnd..lkczeser ;]t3] neghatáÍozott
és a kuratórium által elíogadott feltéte]ek keretei között a kuratóriun dönt'
10./ AZ alapítvány kuratóriuna és lé1ügyeló bizottsága a tevékenységérőlszükség szerint' de
évente 1egalább egy alkalommal köteles tájékoztat11i az alapítót.
11./

Az alapítváÍy mcgszűnése:

Az alapító 1999. februál 03' napjától hatfuozatlan időtaltanra tartja fenn az alapítványt'
Amer'rnyiben az a]apítvány megszűnik, a maradványi vagyon az aiapító által .iuttatot|
vagyon erejéig az alapítót illeti meg'

|2'l Az

^|apítváry

e|lenőrzése:

Az alapítváÍy tevékenységétugyancsak az

alapító által hatalozat]an időre kinevezett

háromlcgú |e|ügyeIö bizonsjg e||enorzi'

A feliigyelő bizottság tagiai feladatllkat személyes kötclesek ellátni.
A felÍigyelő bizottság tagjai díjazásbaínem lészesiilíek.

felügyelő bizottság tagjává az a nagykorú személy jelölhető ki. akinck a
cselekvőképességéta tevékenysége ellátásához szükséges kőrben nem korlátozták, ós

A

állandó belftj1di 1akóhellyel rendelkezik'

A felügyelő bizottsági

tagság mcgszűnésére a kuratóriumi tagság megszl:lnésére vonatkozó

szabályokat kell alkalmazni'

A Kurató um

einöke, elnökhelyettese és tagjai az alapító által hozott' írásbe1i indoko]t
hatfu ozattal, visszahívhatók.

A felügyelő bizottság feladata

.
'
A

és hatásköIe:

Figyelemmel kísémiaz alapítvány alapító okiratnak megfelelő műktjdését'
Ellerrőrzi a pénzügyi' vagyonkezelési, számviteii és kapcsolódó nyi]vánla.rtások
valódiságát és szabályosságát.
AZ é\e\ mer|eg es be.lámoló Vé]emenye/ése'
Eseti célvizsgálatok tartása.
Jelentés készítéseévente a kuratórium tészéÍeaz alapitvány tevékenységének
értékeléséről'ezzc] kapcsolatban javaslattételi jog gyakorlása.
Az alapítvány működésére és gazdálkodására a vezetó tisitségviselótől jclcntést, a
szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztátást \'agy felvilágosítást kérhet'
Az alapítvány könyveibc é5 irataiba betekinthet, azokat vizsgalhatjaA kurató un ülésein tanácsko zási j oggal a l€1ügyelő bizottság elnöke. vagy megbízott
tagja Iésá vehet.

felügyelő bizottság köteles

a

kuratórium elnökét tájékoztatni és a kuratórium

összehívását kezdeményezni. ha arról szerez tudomást. hogy

.á

-

szervezet múködése során olyan logszabáIyséftés vagy a szervezet érdekeit
egyébkéntsÍrlyosan séltő esemény (mulasztás) történt' amelynek megszrín|etése
vagy következményeinek elhlírítása, illetve eíyhítéseaz intézkedésle]ogoslllt
ve/etö s/er\ dönlését leszi (7üksépesse.
a vezető tisztségviselőL felelősségét megalapozó tény merült fel'

A felügyelő bizottság

saját tagjaiból elnökót választ és a maga által megalkotott ügyrend

szerint működik'

alapítváry felügyelő bizottságálak tagjai:
^z
A feliigyelő bizo1tság

elnöke:

A feliigyelő bizottság

tagjai:

'
A

Závodszky Zoltiínnó
Lakcím: 1037 Budapest' Folyóka u. 6. II/5'

Erdélyi Istvtfulé
Lakcím: 3535 Miskolc, Kondor Béla u. 6' íszt. 3.
Toman Józsefiré
Lakcím: 1125 Budapest, Városkúti u- 5.

felügyelő bizottság tagiaira

a

kuatórium tagjaira vonatkozó kj7áró

és

összoférhetetlenségi szabályokat kell alkalnazni'

Ezen túlmenően nem lehet a feiügyelő bizottság elnóke. elDöklr.lyettese vag.v tagja JZ c
személy sem, aki

kuratóriun elnöke vagy tagia,
b) az alapítvánnyal e megbízatását kívü]i nlás tevékenység kifeitésére iráryuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányrrló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másként nem rcndelkezik,
c) az alapítvrány célsze nti juttatásából részesiil. kivéve a bárki á]tal megkötés nélkii]
igénybe vehető nem pávbeli juttatásokat' jlletve
d) az a)-c) pontban meghati1lozott személyekköze]j |1ozzátafiozója'

a)

ti

A fe]ügyelő bizottság sztikség szerint. de évente legalább egyszer ülése7ik'
felügyelő bizottságot az elr]ök hÍvja össze' A neghívót. a napirendi pontokat is
feltüntetve' legalább 8 nappal korábban' igazolható módon' írásbal j<ell megkiildenj az

A

érintetteknek-

A felügyelő bizottság üléseit az elnök vezeti,

A lélűgyelő bizottság

és arról jegyzőkön1vet

kell felrenni'

hatiírozatképes. ha azon a fclüg}eLo bLzottsag e]Döke és további

]

tagiajelen van.

A l'elügyeiő bizottság
13./

a határozatait egyhangú döntéssel'

nyílt szavazással hozza'

Áz alapítvány képviselete:

Az alapítvány

képviselői:

Ágotai JózsefLász1ó a kuratórium elnöke
Lakcíml 3533 Miskolc. Ládi telep út ]li'

Holly László Ferenc _ a kulatódum e]nökhelyettese
Lakcím: 8000 Székesféhérr'ár,Kelemcn Bé]a u' 89' lII/8.
Fodor Tamás . igazgató
Lakcím: 1223 Budapest' Vidám u' 8' IV/21'

Az alapítvány képviselői önállóan jogosl tak az alapít\'ály képviseletóre' képviseleti joguk
á]talános'

Bud.pesl. 201o. november 15.

A]ulírott Vasas Szaksze.r'ezeti szövetség Alapító igazolom, hogy az alapitó okirat jelen
egységes szelkezetbe foglalt szövege megfelel az a]apító okirat módosítások alapián hatál}'os
tartalmáúk. Az egységes szerkezetr]l alapító okirat elkószítéséreaz a]apító okirat 3' és 7.
pontjainak változása (a negvá]tozott részek pedig aláhilzással kerültek kienelésre) adott okot'

/,1,1...4..12.
vasag{zakszer\'ezeti Szövetsóg
Alapító
képviseli: Balogh Béla
e1nök
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