VASAS MÚVÉSZEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTó oKIRATA

(egységes szerkezetben)

A

Vasas Szakszervezeti Szövetség, mint alapító (továbbiakban alapító) a szakszewezeti
hagyományoknak megfelelően megalakulása óta feladatiinak tekinti tagiai művelődését,
támogatni kulturális kezdeményezéseiket' felkarolni és a művészeti csoportok színvonalas
tevékenységétszeryezni és segíteni' Az alapitó ezen kulturális tevékenységnek önálló
szervezeti keretet kíván biztosítani és ennek érdekében

AIapítványt
hoz létre, az a|ábbiak szerint'
|./

Az a|apitől Vasas Szakszervezeti Szövetség (1086 Budapest, Magdolna utca 5.7.)

2'l Az a|apítvány e|nevezése: Vasas Művészegyüttes Alapítvány
3./

Az a|apífuány székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5.7.

1.

emelet 101.

4'l Kőzhasznú szew ezetté nyi|vánítás:

Az alapítvríny jogállása: közhasznú.

Az

a|apitvány köáasznú tevékenysége sorrín olyan közfeladatot lát el, amely a
Magyarország helyi önkormanyzaÍairó| szo|ő 2011'. évi CLXXXIX. tv. 13.$ (1) bek. 7.
pontja, a 23. $ (5) bek. 13. pontja, a helyi önkormanyzatok és szerveik, a köá.ífsasági
megbíZottak, valamint egyes centrális alarendeltségű szervek feladat. és hatásköreiről
szóIó 1991. évi XX. tv. 121' $ a)-b) pontjai, valamint a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátáslól és a közművelődésről szóló 1997. évi CxL' tv. 76.$-a
alapjáLn állami' illetve önkormányzaÍi fe|adat.

A

fenti jogszabályok által meghatározott közművelődési feladatok
alábbiakat látja el:

- az
-

-

közi| az a|apitvány az

iskolarendszeren kívüli, öntevékeny' önképző, szalJriépző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnóttoktatási lehetőségek megteremtése,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltarása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
aZ egyetemes, a nemzeti' a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az i'irrrrepek kultuníjanak
gondozása,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelódő közösségek tevékenységének
támosatása.

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,érdekérvényesítésének
segítése,

- a különböző

kultúrak közötti

.

a szabadidő

kulturáis célúeltöltéséhez a feltételek biztosítása'

.

egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
a közösségi kulturális hagyományok és értékekápolásanak, a művelődésre, trírsaséletre

-

szerveződií közösségek tevékenységének,a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása;
a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása' a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a

.
-

kapcsolatok kiépítésénekés ferurtartásának segítése,

művészeti értékeklétrehozásának, megőrzésének segítése;
kulturális szo|gá|Íatás, különösen előadó-múvészeti szervezet támogatása; a helyi
közművelódési tevékenységtámogatása;
a helyi közművelődési tevékenységtámogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

Az a|apíÍvány a helyi közművelődési feladatok

Józsefilárosi onkormányzatával kötött
rendelkezik.

Az

e||átására Budapest Főváros VIII. kerület
haÍfuozat|an idejű közmúvelődési megállapodással

tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. A gazdálkodása során elért eredményétnem oszthatja fe|, azt az alapító okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységérefordítja.

a|apitvÍny gazdasági-vá||a|kozási

Közvetlen politikai tevékenységet nem folyat. szervezete Ítiggetlen a pártoktól, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Az a|apítvény céljai közül kizárja oszággyűlési képviselő
állítását és támogatását a választásokon.

Az a|apitvtny közhasznú szolgáltatásából barki részesülhet. Az a|apiÍvány az éves
beszámoló jóvahagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít.A
közhasznúsági mellékletbe brirki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
5./

Az alapítvány célja:

-

Kulturális értékekmegőrzése, közvetítése, közreműködés azok létrehozásában és
elsajátításában, a nemzeti és egyetemes kultúra eredményeinek közkinccsé tétele,

valamint a közművelódés és közösségi művelődés elősegítése.
Támogatni a Vasas Szakszervezet keretében 1903-tól napj ainkig létrehozott' nemzeti,
kulturiílis értéketképviselő és a Vasas Művészegyüttes tagjaként mríködő csoportok
munkáját.
A művészeti csoportok színvonalas nemzeÍközi érintkezése érdekében az Európában
kialakult kulturális együttműködés figyelembevétel éve| az ehhez kapcsolódó
szolgáltató jellegű (kulturális turizmust elősegítő) infrastruktura és tevékenység
kialakítása.
Tudományos és szakmai ismeretek terjesztése, művészeti alkotások bemutatása,
befogadásuk elősegítése.

.

Művelődési mozgalmak, elsősorban

az

amatór művészeti mozgalom segítése,
szakmai-módszertani központ működtetése, vasas amatőr művészeti fesztiválrendszer
szeruezése.

-

oktatási, nevelési intézményekmunkájának kiegészítése,közreműködés a felnőtt
oktatásban. A közizlés, anyanyelvi műveltség, olvasási és testkultúra fej lesaése.
A néphagyomanyok ápolása, a népi kultura terjesztése.
A szabadidó hasznos eltöltésének szervezése' a tarsadalmi élet, a kultunilt szórakozás'

-

az önképzés és tehetséggondozás kereteinek, lehetőségeinek biáosítása.

- Az

á||amj, önkormányzati, tarsadalmi szevezetek, alapítványok közhasznú és
gazdasági társaságok _ kiemelten a Vasas Szakszervezeti Szövetséghez tartozó
szervezetek _ közművelődési tevékenységéneksegítése, együttmríködés más kulturális
intézményekkel. Az a|apitvinyi célok megvalósítása a támogatások odaítéléseés
kérelmek alapj rán történik.

6.l

Az a|apítványi vagyon:
Az alapítványi vagyon összértéke: 1.000.000.- Ft (azaz: Egymillió).
Az a|apitó a fenti összeget bankban letétbe helyezi el és az anól szóló banki igazolást a
nyilvántarlásba vételi kérelemhez mellékeli. Az a|apitványi vagyon teljes egészében
felhasználható az a|apitv ány c é|j air a.
zétrt, az a|apítvÍnyhoz csatlakozni nem lehet.

Az a|apítvány
1.l

Az atapitvány ügywezető szerve

A

a

KURATóRIUM:

Kuratórium 5 tagú, annak elnökét, elnökhelyettesét és tagiait az a|apitő jelöli ki'

hatarozatlan időre.

A Kuratórium tagjai feladatukat személyes kötelesek ellátni.
A Kuratórium tag|ai díjazásban nem részesülnek.

A Kuratórium tagává az a nagykorú személy jelölhető ki, akinek a cselekvőképességét a
tevékenységee||átásához szükséges körben nem kor|átozták, és állandó belft'ldi

lakóhellyel rendelkezik.
Nem lehet a Kuratórium tagsa, az, akivel szemben a Ptk. 3:22.$ában, a Ptk. 3:397. $.ában,
illet<íleg az aIapíIő okiratban meghatározott további kizéLró vagy összeferhetetlenségi ok áll
fenn.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a kuratórium tagjának lemondásával,
- a kuratórium tagjának visszahívásával,
- a kuratórium tagirínak halálával,

- a kuratórium tagja cselekvóképességének a tevékenysége e|láÍásÍúlozszükséges körben
történő korlátozásával,
- az e|őző bekezdésben meghatarozott kizÍtró yagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

A

Kuratórium tagai az alapítványhoz cimzeÍt, az a|apitóhoz intézett, legalább teljes
bizonyito erejű magiínokiratba foglalt nyilatkozattal, a kuratóriumi tagságukról bármikor
lemondhatnak. Ha az a|apitvény működőképessége az| megkívánja, a lemondás az új
kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá'

A Kuratórium Íagsai az alapító által hozott, írásbeli indokolt haÍáxozatta|, visszahívhatók,
ha a tevékenységik az a|apitvány céljanak elérésétközvetlenül veszélyezteti.
A Kuratórium összehívásara annak elnöke

A kuratórium elnöke

és a felügyelő bizottság elnökejogosult.

8 napon belül köteles a kuratóriumot összehívni, ha azt a kuratórium,
vagy a felügyelő bizottság bármelyik tagja, illetve az a|apiÍó kezdeményezi.

A kuratórium ülésérea meghívót, a napirendi pontokat is feltüntetve, legalább 8 nappal
korábban, igazolható módon, írásban kell megküldeni az érintetteknek. A kuratórium
üléseit az elnök vezeti, és anól jegyzőkönyvet kell felvenni
A kuratórium határozatképes, ha azon a kuratórium elnöke és további 3 tagiajelen van.
A kuratórium határozaÍait szótöbbséggel, nyí|t szavazássa| hozza.

A

a

hatÍrozathozatalban nem vehet részt az
szemé|y, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozőja a határ ozat a|apjén:
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesült, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szeÍvezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgiíltatás.

A kuratóriumot évente legalább három alkalommal össze kell hívni.
Az ülések nyilvánosak. A kuratórium üléseire a tagokon kívül más személyek is
meghívhatók.

A kuratórium határozatairő| nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Tára.) Abban fel kell

tüntetni a döntéseket' azok taÍta|mát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és
ellenzók szétrnarányát és személyét.A Határozatok Tárát a kuratórium elnöke vezeti.

A

kuratórium elnöke a kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli, valamint a
székhelyen elhegyezett hirdetőtáblíín is nyilvrínosságra hozza.

Az a|apiÍvényműködése minden tekintetben nyilvános. A működéssel kapcsolatos iratokba
bárki betekinthet, a kuratórium elnökével történt előzetes időpont egyeztetés alapján'

A

kuratórium az a|apiÍvény működéséről, a szolgáltatások igénybevételénekmódjaról,
valamint a beszámolói közleményekről a nyilvánosságot, az a|apiÍvány székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja. Szintén közzé kell tenni a hirdetőtríblrín a
kuratóriumi ülések meghívóit is legalább 8 nappal a kuratórium ülése előtt.

A kuratórium

fe|adata az alapítviíny céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, a
jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelő gyarapítása. A
gazdálkodás sorrln elért eredményt az a|apitvény közhasznú tevékenységérekell fordítani'

Az

a|apítvány a vezeÍő tisáségviselőit (a jelen alapítvrínynál a kuratórium elnöke,
elnökhelyettese és tagja, valamint a felügyeló bizottság elnöke és tagja), a téLmogatót' az
önkéntest' valamint e személyek köze|i hozzáÍartozó1át _ a brlrki által igénybe vehetó
szolgáltatások kivételével_ a cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A kuratórium az a|apítvány gazdálkodása körében meghatározza az a|apitvány éves tervét
és költségvetését, elfogadja az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet' Az

utóbbit a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. Az éves
beszámoló elfogadását megelózően a felügyelő bizottság véleményétés jelentését be kell
szerezni.

Az alapítvríny kuratóriumrínak tagjai:
A kuratórium elnöke:

Szombathné Maeyari Ildikó Ibolva
Lakcím: 1 191 Budapest. Dobó Katica utca 5. 3. emelet 15.

A kuratórium eln<ikhelyettese: Holly László Ferenc
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 89. III/8.

A kuratórium tagjai:

Mihályi József
Lakcím: 1 142 Budapest, Kassai tér 12. vIIl2}.
Uzsaly Bence Ándrás
Lakcím: 7 627 Pécs, HéÍvezérlÍca 2.

IkánitzPá|
Lakcím: 9200 MosonmagyarővÍLr, Csalogríny u' 4.

A kuratórium elnökét távolléte esetén a kuratódum elnökhelyettese helyettesíti.

A

közhasznú szeryezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szeÍvezet
vezető tisztségviselője (a jelen alapítványnál a kuratórium elnöke' elnökhelyettese és tagja,
valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagja) az a szemé|y, aki korábban olyan köáasznú
szeÍvezet' Vezető tisáségviselóje volt _ annak megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az á||ami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az á||ami adó- és vrímhatóság jelentős összegű adóhiány't tárt fel,

c)

amellyel szemben

az

áI|ami adó-és vámhatóság iz|eÍ|ezarás intézkedést
alkalmazott, vagy iz|eÍlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az á||ami adó- és vámhatoság az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezései szerint felfiiggesztette vagy töIölte.

A

kuratórium az a|apitvány alkalmazottjanak képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a
képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét.
8.l Az a|apífi,ány ügyintéző szervezete:

Az alapítviiny operatív működését,

a kuratórium döntései és a kuratórium által elfogadott
szervezeti és műkcidési szabá|yzaÍ rendelkezései a|apján, a kuratórium által kinevezen
igazgató irarryítja. Az igazgató munkaviszony keretében látja el tevékenységét,felette a
munkáltatói jogkört a kuratórium gyakorolja.

Az a|apitvény további alkalmazottai felett

jogkört az igazgató gyakorolja.

a munkáltatói

9.l Az a|apítvánv gazdálkodása:

Az a\apítványi vagyon felhaszná|ásáró| az alapító okirat rendelkezései által meghatározott
és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között

a kuratórium dönt.

10'l Az a|apitvÍny kuratóriuma és felügyeló bizottsága a tevékenységérőlszükség szerint' de
évente legalább egy alkalommal köteles tájékoÍatni az a|apíIot.

||.l Az a|apíwány megszűnése:

Az a|apiÍő i999. február 03. napjától határozaÍ|an idótartamra tartja fenn az a|apítványt.
Amennyiben az a|apíÍvÍnymegszűnik, a maradványi vagyon M a|apító á|ta| juttatott
vagyon erejéig az a|apitót illeti meg.

|2,l Az a|apítvány el|enőrzése;

Az

a|apitvtny tevékenységétugyancsak az a|apítő á|ta| hatétrozat|an időre kinevezett
háromtagú felÍigyelő bizottság ellenőrzi.

A feliigyeló bizottság tagjai feladatukat személyes kötelesek ellátni.
A felügyelő bizottság tagjai díjazásban

A

felügyelő bizottság Íagává

nem részesÍilnek'

az a

nagykorú személy jelölhető

ki,

akinek

a

cselekvőképességéta tevékenysége ellátásához szÍikségeskörben nem korlátozták, és
állandó belft'ldi lakóhellyel rendelkezik.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésérea kuratóriumi

tagság megszűnésére vonatkozó

szabályokat keIl alkaImazni.

A

felügyelőbizottság tagiai
visszahívhatók.

az

a|apitő á|ta| hozott, írásbeli indoko|t határozatta|,

A felügyelő bizottság feladata

.
.
.
.

és hatásköre:

Figyelemmel kísémiaz a|apítvány alapító okiratnak megfelelő működését.
a pénzigyi, vagyonkezelési, sziímviteli és kapcsolódó nyilvántartások
valódiságát ós szabályosságát.
Az éves mérleg és beszámoló véleményezése.
Eseti célvizsgálatok tartása.
Jelentés készítéseévente a kuratórium részéteaz alapítvány tevékenységének
értékeléséről'ezzel kapcsolatban javaslattételi jog gyakorlása.
Az a|apitvány működésére és gazdálkodására a vezető tisztségviselőtől jelentést' a
szeÍvezet munkavállalóitól pedig tájékoaatást vagy felvilágosítást kérhet.
Az a|apíÍvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat vizsgálhatja.
A kuratórium ülésein tanácskozási joggal a felügyelő bizottság elnöke, vagy megbízott

Ellenőrzi

tagja részt vehet.

A

felügyeló bizottság köteles

a

kuratórium elnökét tájékoztatni

tjsszehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

és a

kuratórium

-a

szeÍvezeÍ.működése során olyan jogszabálysértés vagy a szevezet érdekeit
egyébkéntsúlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megsziintetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítéseaz intézkedésre jogosult
yezető szery döntését teszi szükségessé,
- avezető tisztségviselők felelősségét meg a|apoző tény merült fel.

A felÍigyelő bizottság

saját tagiaiból elnököt

választ és a maga által megalkotott ügyrend

szerint működik.

Az alapítvány felügyelő bizottságának

tagjai:

A felügyelő bizottság elnöke: Somodiné Mag)zari Krisztina

Lakcím: 1 188 Budapest. PéteÍiút 14. IIl8.

A felügyelő bizottság

tagjai:

Bogácsné Kis Katalin
Lakcím: 2100 Gödöllő.

Szabadsáe utca 101/A.

Toman Józsefné
Lakcím: 1 125 Budapest, Városkúti u. 5.

A

felügyelő bizottság tagaira

a

kuratórium tagjaira vonatkozó kizéttő és

összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
Ezen túlmenően nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, elnökhelyettese vagy taga az a
személy sem, aki
a) kuratórium elnöke vagy tag'a,

b) az alapítvántrya| e megbízaÍását kívüli más tevékenység kifejtéséreirrányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha

jogszabály másként nem rendelkezik,
c) az a|apifuány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a brírki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokat, illetve
d) az a).c) pontban meghatiírozott személyek köze|i hozzátartozója'

8

A felügyelő bizottság szükség szerint,

de évente legalább egyszer űlésezik.

A

felügyelő bizottságot az elnök hívja össze. A meghívót, a napirendi pontokat is
feltüntetve, legalább 8 nappal korábban, igazo|hatő módon, írásban kell megküldeni az

érintetteknek.

A feltigyelő bizottság Íiléseitaz elnök vezeti,

és arról jegyzőkönyvet

kell felvenni.

A felügyelő bizottság hatiírozatképes, ha azon a felügyelő bizottság elnöke és további
tagjajelen van.
A felügyelő bizottság

ahatétrozataiÍ' egyhangú döntéssel'

1

nyílt szavazássa| hozza.

|3.l Az a|apítvány képvise|ete:

Az a|apitvÍny

képviselői:

Szombathné Maevari Ildikó Ibolya _ a kuratórium elnöke
Lakcím: 1i91 Budapest. Dobó Katica utca 5. 3. emelet 15.

Holly László Ferenc _ a kuratórium elnökhelyettese
Lakcím: 8000 Székesfehérvár. Kelemen Béla u. 89.
Fodor Tamás - igazgató
Lakcím: l223 Budapest, Vidám u.

III/8.

8'Ivl21.

Az a|apítvány képviselői önállóan jogosultak az a|apiilénry képviseletére,képviseleti joguk
általrínos.
Budapest. 2017 . november
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Alulírott Vasas Szakszervezeti Szövetség Alapító igazolom, hogy az alapító okirat jelen
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apító okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítéséreaz a|apitó okirat 7., 12. és 13.
pontjainak változása (a megváltozott részek pedig aláhúzással kerültek kiemelésre) adott okot'

.rl
SZövetség

Alapító
képviseli: Spieglné Balogh Lívia
alelnök
Előttiink' mint tanúk előtt:
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