vAsAs MÚVÉSZEGYt]TTES ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTó oKIRATA
(módosítások}al egységes szerkezetben)

A

vasas szakszeÍvezeti szövetség' mint alapító (továbbiakban a1apító) a szakszervezeti
hagyomrányoknak megfelelóen megalakulása óta feladatának tekinti tagiai művelődését,
íámogatni kulturáis kezdeményezéseiket, felkarolni és a miivészeti csoportok színvonalas
tevékenységétszervezni és segíteni. Az alapító ezen kultuÍális tevékenységnek önálló
szervezeti keíetet kíván biáosítani és ennek éIdekében

Alapítványt
hoz létrc. az alábbiak szerint:
1./

Az &lapító: vasas szakszervezeti szövetség (l08ó Budapest, Magdolía utca 5-7.)

2'l Az a|apítvány e|nevezése: vasas Miivészegyüttes Alapitvány
3.l Az a|Lpítvály székhelye: l086 Budapest, Magdolna utca 5-7. l. emelet 10l.
4./

Közhasznú sz€rvezetté nyilvánítás:

Az

alapítv|ány joglállása: közhasznú'

Az

úapit!ány közhasznú tevékenységesorán olyan közfeladatot lát el, amely a
MagyaToÍszág helyi önkormányzatairóI szóIó 201'|, évi clxxxx. tv. 13.s (1) bek. 7.
pontJa, a 23, $ (5) bek. 13' pontja, a he1l önkormIinyzatok és szerveik, a kőzttfusasági

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségúszervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi xx. tv. 12l. s a)-b) pontjai, valamint a muzeális intézmenyekÍől, a
nyilvános köí}nt]íri ellátáslól és a közmüvelődésÍől szó|ó 1997. éü CXL. tv. 7ó.$-a
alapján ríllami, illetve önkomlínyzati feladat.

A

fenti jogszabályok á1tal moghatIírozott közmúvelődési feladatok közül az a|apítyáÍry az.
a]ábbiakat látja el:

- az
-

-

iskolarendszeren

kíviili, öntevékenÍ őrkepző' szakk€pző

taífolyamok,

életÍninőséget és életesélÍja}'ító tanulási, felnőttoktatási lehetóségek megtercmtése,

a telepiilés kömyezeti, szellerni, miivészeti értékeinek,hagyományainak feltárása,
megismeltetés€, a hell míivelődési szokások gondozása" gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kulfura értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítésa, az iiínepek l.-ulblrájának
gondozása,
az ismeretszetző, az aÍiatőr alkotó, múvelődő közösségek tevékenységének
támosatása.

-a

hell

-

táIsadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életenek, eldekérvényesítésé[ek
segítése,
hrltunák közötti kapcsolatok kispítésenek és fenntartásának segítése,
a különbözó

.

a szabadidő kulturális célúeltöltéséhez a feltételek biztosítása,

-

egyéb művelődést segító lehetőségek biztosítása.
a közösségí kulturális hagyomrínyok és értékekápolásiának' a művelődésÍe, tiáÍsaséletÍe

-

szeÍveződő közösségek tevékenységének,a lakosság életnódja jaütását szolgáló
kultuÍáis célok megvalósításának támogatása;
a múvészetiintézmenyek, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek tlámogatása, a múvészialkotó munka feltaeleinek jaütása és a

-

.

múvészeti éÍtékeklétrehozásának, megórzésének segítése;
kultuÍális szolgáltatás, kiilőnösen előadó.művészeti szervezet támogatása; a hell
közmúvelődési tevékenységtámo gatása;
a helyi közmÍivelődési tevékenységtámogatása, a kultuÍális őriikség helyi védelme;

Az alapítvány a hell közrrrÍivelődési feladatok
Józsefuárosi onkormán}zatával kötött
rendelkezik.

FőváÍos VIII' kedlet
határozatlan idejÍi közmúvelődési megállapodással
ellát]áslíÍa Budap€st

Az

a|apitvtny gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak kózhasznú vagy a létesítő
okimtban meghatáÍozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítiását nem veszélyeztetve
véEez, A EazdáIkodása sorrán elért eredményá nern oszthatja fel, aá az alapító okilatban
meghatlírozott közhasznú tevékenységáe foÍdítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat' szervezete fiiggetlen a pártoktól, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány céljai közül kizárja országg1ulési kepviselő
állítását és t|ámogatását a választásokon.

Az

alapitvány közhasznú szolglíltatásából bárki Íészesülhet' Az alapítvány az éves
beszámoló jóváhagyásával egldejűleg közhasznúsági mellék1etet is készít.A
köáasznúsági mellékletbe blíÍkibetekinthet' és abból saját költségére másolatot készíthet.
5./

Az dapítvány célja:

.
.
-

Kulturális é.rtékekmegőrzése, közvetítése, közremúködés azok léhehozásában és
elsajátításában, a nemzeti és egyetemes kultura eredmenyeinek közkinccsé tetele,
valamint a kilzrnúvelődés és közösségi művelódé.s elósegítése'
Támogatni a Vasas szakszeÍvezet keretében l903-tól napjainkig létrehozott, nemzeti,
kultuiális eÍtéket kepviselő és a vasas MűvészegÉttes tagiaként mÍíködó csopoÍtok
muíkáját.
A miivészeti csopoÍtok színvonalas nemzetközi érintkezése &dekében az Európában
kialakult kulturális együttmÍiködés figyolembevételével az ebhez kapcsolódó
szolglíltató jellegíi (kulturális furizmust elősegítő) inaastruktura és tevékenység
kialakítása.
Tudomrányos és szakmai ismeretek terjesáése, miivészeti alkotások b€mutatlísa,
befo gadásuk elősegítése.

.
-

6./

Múvelődési mozgalmak, elsósorban

az

amatőr művészeti mozgalom segítése,

szakmai-módszertani központ miikődtetése' vasas amatőr miivészeti fesztiválrendszer
szervezése.
oktatísi, nevelési intézmények munkájrának kiegészítése,kőzremúködés a felnőtt
oktatásban. A közízlés, anyanyelvi műveltség, olvasási és testkultura fejlesáése.
A nephagyományok ápolása, a népi kultura terjesztése.
A szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a táÍsadalmi élet, a kultrirrílt szórakozás,
az önkepzés és tehetséggondozás kereteinek' lehetőségeinek biztosítása.
Az ríllami, önkormrányzati, társadalmi szervezetek, alapítványok közhasmú és
gazdasági trírsaságok _ kiemelten a vasas szakszervezgti szóvetséghez tartozó
szervazetek _ közmiivelődési tevékenységéneksegítése, es/üttműködés más kultwális
intézményekkel. Az a|apítvénicélok megvalósítása a támogatások odaítéléseés
kérelmek alapján történik.

Az alapítványi vagyon|
Az alapítvánl vagyon összértéke: 1'000.000.- Ft (azaz: Egymillió).
Az a|apító a fenti összeget bankban letétbe helyezi el és az aÍról szóló banki ígazo|ást a
nllvántaíásba véte1i kéraleÍnhez mellékeli. Az alapítványi vagyon teljes egészében
felhasználható az alapítvány céljain.

Az alapítviay
7./

zfut, az alapítványhoz csatlakozni nem lehet.

Az a|apítváDy üg}ryezető szerv€ a KURATTRIUM|

A

Kuratórium 5 tagu, annak elnökét, olnökhelyett€sét

és tagjait az alapító je1öli ki'

hatáÍozatlan időre.

A KuÍatórium tagiai feladatukat személyes kötelesek ellátni.
A Kuratórium tagiai díjazásban nem részesiilnek.

ki' akinek a cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához sziikséges köÍben nem korlátoztrák, és állandó belfiildi

A KuÍatófium

tagjává az a rtagykori szerlély j€li'lhető

lakóhellyel rendelkezik.
Nem lehet a Kuatórium tagia, az, akivel szemben a Ptk. 3:22.$ában, a Ptk. 3:397. $-ában'
il1etőleg az alapító okiratban meghatáfozott további kizáro vagy összeférhetetlenségi ok áll
fe1m.

A kuratódumi tagság megszűnik:
- a kuÍatódum tagjának lemondásával,
- a kuÍatórium tagjának üsszahívásával,

halálával'
- a kuratórium tagía cselekvőkepesség9nek a tevékenysége ellátásiához szÍikséges körben
történő korlátozásával,
az e|őző bekezdésben meghatiífozott kizfuó vagy összefélhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
- a kuratórium tagjának

-

4

A

Kwatórirrm tagiai az alapítv|ányhoz cíÍ]'zeÍt,az a,lapítóhoz intézett, legalább teljes
bizonltó erejú maglánokiÍatba foglalt nflatkozattal, a kuratóÍiumi tagságukíól báÍmikor
lemondhatnak. Ha M alút''/áo;'y m{iködőkepességo azt megkívánja, a lemondás az új
kuratóriumi tag kijelö1ósével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon vlálik hatrályossá.

A Kuratórium tagiai az

alapító á|ta| hozotl'. ínísbeli indokolt hatáíozattal, visszahívhatók,
ha a tevékenységiik az alapítvány céljáíak elsrését közvetlenül veszélyezteti.

A Kuatórium összehívásrára anrak elnöke
A kuratórium alnöke 8 napon belül köteles
vagy a felügyelő bizottság

bámellk

és a felügyelő bizottság elnöke

ogosult.
a kuatóriumot összehívni, ha azt a kuratórium,
tagia' illetve az alapító kezdernényezi.
j

A kÜatóriuÍn ülésere a meghívót,

a napircndi pontokat is feltiintetve, legalább 8 nappal
korábban, igazolható módon, írásban kel1 megkÍildeni az érintetteknek. A kuratóTium
üléseit az elnök vezeti' és anól jegyzőkönyva kell felvermi.
A kuratórium hatírozatképes, ha azon a kuatórium elnöke és további 3 tag|ajelen van.
A kuÍatórium ha!íÍozatait szótöbbséggel' nl|t szayazássa| hozza,

A

határczathozatalban nem vehet |észt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátaÍtozója aha|fuoza| a|apjéLn:.
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentestil, vagy
b./ bármilyen mrís előnyben részesült, illetve a megkötendó jogügyletben egyébksnt
érdekelt. Nem minősÍll előnynek a köáasznú szqvezet cé| szeÍinti juttatásai
kerctében a blírki által megkötés nélkiil igenybe vehető nem pénzbeli szolg.iltatás.

A kwatóriumot évente leealább egv alkalommal össze kell hívni.
Az tilések nfllvránosak. A kuratóÍium üléseire a tagokon kívül mrís személyek is
meghívhatók.

A kuÍatórium határozataiól nllvántaÍtást kell vezetni (Határozatok Tríra.) Abban fel kell

tiintetni a döntéseket, azok taÍtalmát' időpontját és hatályát, illetve a dőntést támogatók és
ellenzők szrímarányát és szemólyét. A HatliÍozatok Tárát a kuratórium elnöke vezeti.

A

kuratóÍium elnöke a kuratórium döntéseit az érintettel.tel írásban közli, valamint a
székhelyen elhegyezett hiIdetőtáblán is nllvánosságrahozza.

Az alapítvány működése minden tekintetben nllvánqs. A múködéssel kapcsolatos iratokba
bárki betekinthet, a kuÍatórium elnökével töÍtgnt előzetes időpont egyeztetés alapján'

A

kuatórium az a|apÁtvány muködéseről' a szolgáltatások igénybevételénekmódjáÍól'
valamint a beszímolói közlemérryekől a nflvánosságot, az a|apí|váiy székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatje. Szílt€n közzé kell tenni a hirdetőtáblán a

kuratóriumi ülések meghívóit is legalább 8 nappal a kuratórium ülése előtt.

A kuatóÍium

feladata az a|apítvény cé|jáÍarendelt vagyon leghatékonyabb múködtetése, a

jogszabrílyoknak és a törvényes gazdasági lehetóségeknek megfelelő gyaíapítása. A
gazdálkodás sorrín elért eredmen}4 az alapítvány közhasznú tevékenységérekell fordítani.

Az

alapítvány

a vezető tisáségviselőit (a jelen alapítványnál a kuatóIium

elnöke,
elnökhelyettese és tagia, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagia)' a támogatót' az
önkéntest, valamint e személyek ki:zeli |\ozzáiafiozóját _ a bárki által igénybe vehető
szolgáltatások kivételével_ a cél szerinti juttatásban n€m lész€sítheti.

A kuratórium az alapítvríny gazdálkodása körében meghatározza az a1apítvliny éves tervét
és költségvetését, elfogadja az éves beszrámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet' Az

utóbbit a beszámolóval azonos módon köt€les letétbe helyezni és közzéterrni. Az éves
beszárnoló elfogadását megelőzóen a feliigyelő bizottság vélernényétés jelentéset be kell
szerezni.

Az a1apítvrínykuratóriumrinak tagiai:
A kuratórium elnöke:

Szombatbné Magyari Ildikó Ibolya
Lakcím: 119l Budaoest. Dobó Katica utca 5. 3. emelet 15.

A kuratórium elnökfrelyettese: Holly László Felenc

Lakcím: 8000 SzékesfehérváÍ,Kelemen Béla u. 89. IIV8.

A kuatórium tagiai:

Mihtíll József
Lakcím: l142 Budapest' Kassai téÍ12. vII/20.
Uzsaly Bence András
Lakcim:,'762.7 Pécs, Hétyeza utca 2.
KÍánitz Pál
Lakcím: 9200 Mosonmagyaróvár, Csalogány u. 4.

A kuratódum

e1nökét távollete esetén a

kuatórium elnö}.ielyettese helyettesíti.

A

közhasznú szervezet megsziinésétkővető 3 évig nem lehet más közhasznú szeÍvezet
vezető tisáségviselője (a jelen alapítvánFál a kuratórium elnöke, elnökhelyettese és tag'a,
valamint a felügyelő bizottság elnóke és tagia) az a személy, aki koníbban olyan közhasznú
szeívezúyezúbtisztségüselője volt annak megelő?ő két évben legalább egy évig -,

'

a) amely jogutód nélkiil sziint meg úgy, hogy az állami adó- és vrámhatóságnál
nllvántartott adó- és viímtaÍtozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az rillami adó- és vámhatóság jelentős összegú adóhilín}t táÍt fel'

c)

amellyel szetnbel

az

ál1ami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletleziáÍást helyettesítő bíÍságot szabott ki,
d) amelynek adósz.L!Í|á!t ez ríllami adó- és vámhatóság az adózás íendjeről szóló
törveny lendelkezései szeÍint felfiiggesztette vagy tófölte.

A

kuÍatórium az a|apítváÍLy alkalmazottjrának kepviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a
képüse|eti jog gyakorláslínak módjál. i]]elóleg terjede|mét.
8./

Az alapítvány üs.iltéző szeryezete|

Az alapíwrínyoperatív múködését, a kuratórium döntései és a kuratórium által elfogadott
szervezeti és működési szabályzat rendelkezései alapján, a kuratórium által kinevezett

lgazgató fuányÍtja, Az ígazgató munkaviszony keretéberr látja el tevékenységét,felette a
munkíltatói jogkőÍt a kuratórium gyakorolja.

Az alapítvány további alkalmazottai felett

a

munkáltatói jogköÍt az ígazgató gyakoÍolja,

9.l Áz a|apitvány gazdálkodása:

Az alapítvlinyi vagyon felhasználásárol az alapító okirat rendelkozései által meghatárczott
és a kuratórium által elfogadott foltételek keretei között

a

kuÍatóIium dönt.

Az

alapítvlány kuÍatóÍiuma és felügyeló bizottsága a tevékenységéról sztlkség szerint, de
évente legalább egy alkalornmal köteles tájékoztatni az a|apítót.

10./

l |./ Az a|apítvány megszűnése;

Az a|apí|ó |999. februáÍ 03. napjától hatáÍozatlan időtaÍtamÉtartja fenn az alapífuánÍ.
Amemlben az alapitvátri.y megszúnik, a maradvánl yagyoÍL az alapító által juttatott
vaEyoÍ1 etqéig az alapítót illeti meg.

l2./ Az alapítvány ellenőrzése:

Áz

alapítvány tevékenységétugyancsak az alapító által határozatlan időre kinevezett

hráromtagu fe|ügyelő bizonság ellenórzi.

A feliigyelő bizottság tagjai feladatukat személyes kötelesek ellátni.
A f€liigyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesűlnek.
szernély jelölhető ki' akinek a
cse1ekvőkepességét a tevékenysége eIIáláséhoz szükséges körberr n€m korlátoáák, és
állandó belfiildi lakóhellyel rendelkezik.

A

felügyelő bizottság tagiává

az a lagykoril

A felügyelő bizottsági

tagság megszíinésere a kurat&iumi tagság megszűnésere vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

A

felügyelőbizottság tzg]al
visszahívhatók.

az

a|apltó által hozott, írásbeli indokolt határozattal'

A felügyelő bizottság

.
.
-

feladata és hatásköre:

Figyelemmel kísémiaz a|apitvámy a|apító okintnak megíeleló működését.
Ellsnőrzi a pénznsyi, vagyonkezelési, számviteli és kapcsolódó nllvántartások
valódiságát és szabályosságát.
Az éves melleg és beszrámoló véleményezése.
Eseti célvizsglilatok tartása.
Jelentés készítéseévente a kuÍatóÍium részéreaz alapítvány tevékenységenek
értékeléséről,ezzel kapcsolatban javaslattételi jog gyakorlása.
A'z a|apityáIÍLy miiködésére és gazdálkodásláÍa a v€zető tisztségviselőtől jelentést, a
szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felülágosítást kérhet.
Az alapítvány kön1veibe és irataiba betekinthet, azokat vizsglílhatja.
A kuratóÍium ülésein tanácskozási joggal a felügyelő bizottság elnöke, vagy megbízott
tagja Íésztvehet.

A

feliigyelő bizottság köteles

a

kuÍatórirm elnökét tájékoztatni és a kuratóíium

összehívrísát kezdernényezni, ha arról szerez tudomást, hogy

-a

szeÍvezIt miiködése során olyan jogszabályséÍtés vagy a szervezet érdekeit
egyébkent súlyosan sé.rtő esemény (mulasztás) tötent, amelynek megszúnt€tése
vagy következrnényeinek elháÍítása, illetve enyhítéseaz intézkedésre jogosult

vezető szerv döntését teszi sziikségessé,
. a vezetó tisztségviselők felelősség* megalapozó tény meÍiilt fel.

A felügyelő bizottság

saját tagiaiból elnököt

váasá és a maga által megalkotott

űg},Íend

szerint múködik.

Az alapitvlhy fe|ügye|ő bizonságtinak tag|ai:

A felűgyeló bizottság elnöke: Somodiné Magyari IGisztina

Lakcím: l188 Budapest' Péteri út 14. IIl8.

A felÍigyelő bizottság

tagjai:

Bogácsné Kis Katalin
Lakcím: 2100 Gödöllő'

Szabadság utca

l0l/A.

NémethnéMészáÍos Teréz
Lakcím: 1097 Budapest, Drégely utca 5. II. emelet l8.

A

felügyelő bizottság tagiaiTa

a kuatóriu4

tagiaiÍa vonatkozó kizríró

és

összeferhetetlenségi szablílyokat kell alkalmazni.
Ezen nímenően nem lehet a felügyelő bizottság elnóke, elnökhelyettese yagy tag]a az a
személy sern, aki

tagj4
b) az alapítvránnyal e megbízatását kívtili más tevékenység kifejtésére irán1uló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
c) az alapítvémy cé|szerinti juttatásából részesü, kivéve a brírki által megkiités nélkiil
igenybe vehető nem penzbeli juttaüísokat, illetve
d) az a)-c) pontban megha!írozott személyek kózelihozzá]tartozója.
a) kuratórium elnöke vagy

A felügyelő bizottság sziikség szerint, de évente legalább egyszer iilésezik.

A

f€lügyeló bizottságot az elnök hívja össze. A meghívót, a napiÍondi pontokat is
feltiintetve, legalább 8 nappal kolábban' igazolható módon, írásban kell megküldeni az
érintetteknek.

A felügyelő bizottság iiléseit az elnök vezeti'

A felügyelő bizottság
tagia jelen van.

A feliigyeló bizottság
13./

és arról jeg}zőkt'nyvet

kell felverrnr.

határozatkepes, ha azon a felügyelő bizottság elnökg és további

a

hatálozatait egyhangú döntéssel,

nllt

1

szavazással hozza'

Az alapítvány képviselete:

Az alapítvány

kepúselöi:

szombathné Magyari lldikó Ibolya _ a kuratórium elnöke
Lakcím; 1l9l Budapost, Dobó Kaüca utca 5. 3. emelet 15.

Holly László Ferenc - a kuatórium elnökhelyettese
Lakcím: 8000 székesfehérvár. KeleÍnen Béla u. 89. IIV8.
Fodor Támás . igazgató
Lakcím; 1223 Budapest, vidám u. 8.

Iv/2l.

Az alapítvány képüselői önríllóan jogosútak az alapítvlíny kepviseletere, kepviseleti joguk
általános'
Budapest, 201 9. októbeI 7'

Alulírctt vasas Szakszervezeti Szövetség Alapító igazolom, hogy az alapító okirat jelen
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítlísok alapján hatályos
tartalmának. Az egységes szerkezetú alapító okilat elkészítéséreaz alapító okiÍat 7. pontjának
változása (a megváltozott rész aláhúzással kedilt kieÍnelésÍe)adott okot.
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Alapító

kepviseli: Spieglné Balogh Lívia
alelnök
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