BISERI DRAVE MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
ALAPITÓ OKIRATA
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan
Jelen alapító okirat készült a BISERI DRAVE MŰVÉSZETI Alapítvány Alapító
Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak 2015. év január hónap 5. napján
hozott határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint
a 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
I. Az alapítvány neve és székhelye
Az alapítvány neve: BISERI DRAVE MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány székhelye: 7960 Drávasztára, Zrínyi u. 64.
II. Az Alapítvány működésének időtartama:
Az Alapítványt az Alapítók határozatlan időre hozzák létre
III. Az alapítvány célja és működésének általános szabályai
A Drávasztárán működő tamburazenekar működtetéséhez, vendégszerepléseihez,
fellépéseihez szükséges financiális alapok megteremtése.
Az általános iskolások, illetve az iskolából elszármazott tanulók alkotta zenekar fő
feladatának tekinti a helyi horvát nemzetiségi kulturális hagyományok ápolását,
gyűjtését és népszerűsítését. Ennek a tevékenységnek a támogatásával az alapítvány
részt vállal a következő közfeladatok ellátásában:
•
a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése (2011. évi
CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i)), valamint
•
az előadó-művészeti szervezet támogatása és a kulturális örökség helyi
védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.).
Az Alapítvány megfelelő támogatást követően a tamburazenekar működtetéséhez,
illetőleg helyi zenei találkozók szervezéséhez kíván segítséget nyújtani.
Az Alapítvány a művészeti oktatásban is szeretne szerepet vállalni.
Az Alapítvány elsősorban a Dél-dunántúli
fokozásához kíván segítséget nyújtani.

művészeti/zenei

tevékenység

A cél megvalósítása érdekében az alapítvány együttműködik a célt támogató állami,
önkormányzati, társadalmi, egyházi szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt (2011. évi CLXXV. törvény 34.§
(1) bekezdés d) pont). Az alapítvány a célja elérésének érdekében végzett tevékenység
során visszautasít minden politikai befolyásolási törekvést.
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Az Alapítvány nyílt.
Az Alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az alapító okiratban
meghatározott feltételekkel lehet
Az Alapítványhoz csatlakozhat bármely jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet és magánszemély, aki (amely) egyetért az alapítvány célkitűzéseivel. A
csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká, az alapítói jogok
gyakorlására nem válnak jogosulttá.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott célok megvalósítására fordítja.
Az alapítványi vagyon, illetve a pénzeszközök felhasználásáról az alapító okirat
keretei között a kuratórium dönt.
A vagyonnal való gazdálkodás során a rendelkezésre bocsátott vagyon teljes
mértékben a cél megvalósítására felhasználható. Az alapítványnak a cél szerinti
tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten, az alapítványok gazdálkodására vonatkozó egyéb
jogszabályok figyelembevételével kell nyilvántartani.
IV. Az alapítvány alapítói
Az Alapítvány alapítói és vagyoni hozzájárulásuk:
Név: Drávasztára Község Önkormányzata, vagyoni hozzájárulása 15.000 Ft
Székhely: 7965 Drávasztára, Kossuth u. 30.
Név: Drávasztárai Általános Iskola, vagyoni hozzájárulása 10.000 Ft
Székhely: 7965 Drávasztára, Zrínyi u. 64.
Az Alapítvány vagyona mindösszesen: 50.000,-Ft, melyet az alapítók – valamint az
Alapítvány már jogutód nélkül megszűnt társalapítója, a „Dráva Gyöngye” MG.
Szövetkezet – az Alapítvány részére megnyitott bankszámlára befizettek az
alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásáig.
Az alapítók az alapítói jogokat testületben látják el, az alapítók gyűlésére az alapító
okiratban nem rendezett kérdésekben az egyesület közgyűlésére vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az alapítói jogoknak az alapítók gyűlése általi gyakorlása során figyelmen kívül
kell hagyni azt az alapítót, aki ismeretlen helyen tartózkodik és alapítói jogai
gyakorlásának az erre irányuló felhívás hirdetményi kézbesítése alapján sem tesz
eleget.
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V. Az alapítvány kuratóriuma
1) Az alapítvány ügyvezető és kezelő szerve: az alapítványi kuratórium
2) A kuratórium 3 (három) tagból áll, amelynek elnökét és tagjait az alapítók
egybehangzó akarattal jelölik ki határozatlan időtartamra a következők szerint:
Elnöke:

Kedves Tibor
anyja neve: Urbán Ilona
szül. hely: Osijek, 1959.09.10.
lakcím: 7960 Drávasztára, Kossuth u. 98.

Tagjai:

Dudás Nándor
anyja neve: Tamasevics Anna
szül. hely: Drávasztára, 1959. 10. 29.
lakcím: 7960 Drávasztára, Petőfi u 36/b.
Csizmadia Lászlóné
anyja neve: Kasza Mária
szül. hely: Pécs, 1959.03.08.
lakcím: 7960 Drávasztára, Zrínyi u. 64.

3) Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
4) Az Alapítvány vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
6) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
7) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
8) Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
9) A Kuratórium tagjai tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek,
jogosultak azonban az e tevékenységük ellátásával kapcsolatban felmerült
költségeik megtérítésére.
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10)
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója
hívhatja vissza.
11)
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
VI.

A Kuratórium működése:

1) A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább egy ülést tart.
kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, az ülés előtt legalább
nappal, írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és
előadók személyét. A meghívóhoz mellékelni kell az írásos előterjesztést
határozati javaslatot.
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2) Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha
ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium
ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
3) A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
4) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
5) A Kuratórium az ülését az Alapítvány székhelyén tartja.
6) Ha a Kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
7) A Kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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8) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
9) A kuratórium ülései nyilvánosak.
10) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti.
A kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint fele jelen van.
A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
11) A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell
vezetni.
A kuratórium ülése jegyzőkönyvének és a nyilvántartás elkészítéséről a
kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent
kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű
eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges
személyét), továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmazni kell:
a)
a döntés számát, időpontját, hatályát;
b)
a döntés tartalmát;
c)
a szavazati arányt;
d)
a döntés kezelésének, nyilvánosságra hozatalának módját.
12) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
b)
a szervezeti és működési szabályzat megalkotása,
c)
az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
d)
az alapítvány éves beszámolójának elfogadása.
VII.

Az elnök és az alkalmazottak

1) A kuratórium elnöke jogosult teljes jogkörben képviselni az alapítványt.
2)

Az Alapítvány által munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók
felett a munkáltatói jogkört a kuratórium elnöke gyakorolja.

3) Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke jogosult.
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4) A kuratórium elnöke köteles évente elkészíteni a törvényben meghatározott
tartalommal az éves számviteli beszámolót, amit a kuratórium egyhangú
szavazattal fogad el.
VIII.

Záró rendelkezések

1) Az alapítvány pénzügyi, gazdasági éve a naptári évhez igazodik. Az első
pénzügyi év a bírósági nyilvántartásba vételt követően kezdődik és annak
december 31. napjával végződik.
2) Az alapítvány gazdálkodása során köteles a hatályos jogszabályi és pénzügyi
előírásoknak eleget tenni a rá vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
Az alapítvány megszűnik, ha a célja nem valósul meg, vagy annak teljesítése előre
látható körülmények miatt lehetetlenné válik.
3) Az alapítvány megszűnésekor az alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése
után – az alapítói vagyon erejéig az alapítókra száll át vagyoni hozzájárulásuk
arányában, míg az alapítói maradványvagyonon felüli vagyon az alábbi
társadalmi szervezetet illeti:
név: Drávasztáráért Alapítvány
cím: . Drávasztára, Kossuth u. 69.
megyei nyilvántartási szám: 02/03/1613
adószám: 18330034-1-02
4) Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak
alapítvánnyal egyesülhet, és csak alapítványokra válhat szét.
5) Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány
szétválásáról az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban
meghatározott vagyon juttatását teljesítette.
6) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és
az alapítványi cél veszélyeztetésével.
7) Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott
meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél
módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.
8) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
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9) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói
jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele
érdekében.
10) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján
harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően
köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési
kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az
alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai
egyetemlegesen felelnek.
11) A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
12) Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az
alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új
cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.
13) Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának
csökkentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az
alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett
személyét megváltoztatja.
14) A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben az új Ptk (2013.
évi V. tv. ) jogi személyek általános szabályairól rendelkező 3:1 -3:38. §-ai,
illetve az alapítványokról szóló 3:378 – 3:404. §-ai, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései
irányadók.
Drávasztára, 2015. január 5.

Drávasztára Község Önkormányzata
képv.: Matoricz Sándor polgármester
alapító

Drávasztárai Általános Iskola
képv.: Csizmadia Lászlóné igazgató
alapító
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