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Az alapit6okirat megfelehetese
a kozhasznijo,gillnshoa az eg5restil€si
mfikoddsdq6lest6mogat6s6r6lsz6l6
kdzlnszntjogrillAsr6l, valemint a civil szerveze,tek
z}n.6vi CL)OW. torv€Nryalapjaq
a Polgiri Torv€nykonywdl sz6l62013.6vi V. torvenyalkalmazisival
(a 2O14.mijus 10. napjin keh m6dositissalegysegesszerltezetroqa m6dositott
rendelked sekdriIt betfiveI jelezve)
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SOMOGYTANCEGYfI feS AhPitvanY
ALAPiTO OKIRATA
amely abb6l a celbol kdszUlt,hogy az 1. pontbanmegielOltalapit6k az egtesiilesiiogrol,
a k\zhoszmi jogallasrdl, valamint a civil szervezetek mikiXliserril ds tomogatasardl
szdtd 201I. ivi CI-XXV. tnrviny es a Polgari Tiirvirrykhrywdl szil6 2A13. ivi V. thrvdrry
allmlmazasdval,figtetemmet a 350i2011 (n1.30.) Korm. rerdeletre jogi szem6lykent
miikodSalapiwhnythozzznaklltreazalibbiakszerint:
I.
sEK
Ar ral-ANos RENDELKEZE
1rl. Azalapit6k:
a) a Somogt Tdncegiittes 16 tagia
b) a Somogy Tancegyi.ittestinckar-vezet6je
c.) a Somogy Tancegyi.ittesmtiv6szetivezetdje
d.) a Somogy Tancegytittesasszisztense
"
I .2. Az Alapitv6ny elnevez6se: " SOMOGY TANCEGWTTES Alap itv 6ny
1.3. Az Alapitviny sz6khelye:Hu-7400.Kaposvar,Csokonaiu.1.s2.,ahol az Alapitvany
rt4szire cimzett jognyilatkozatok fogadasa ds az Alapitvany jogszabalyban
meghatarozott iratainak elerhetcisegebiztositott.
T.4.Az Alapitv6ny jog6ll6sa: kozhasznirszervezet.
1.5. Az Alapftvany hathkdre: orszagos
1.6. Az Alapiudmy hatarozatlan idrire ldtesult.
1.7. Alapitvdny nem lehet korldtlan felelfissdgii tagja mds jogalanynak, nem ldtesithet
alapitvanyt ds nem csatlakozhqt alapitvnryhoz.
1.8.1. Ha az alapito meghalt, jogutdd nelkill megszint vag,t mas okbdl az alapitoi iagait
veglegesen nem gnkarolja, az alapitoi jogolmt az alapito dltol az alapitd okiratban
kijetdlt szemdlyvagt alapitvanyi szerv, kijelolds hianydban a kurathrium gakorolja.
L8.2. Hq az alapinarry alapitoi jogait nem az alapitd gtakorolia, a Ptk.-nak az
alapitora vonatkozd rendelkezdseitaz alapitdi jogok gtakorlojdrra kell alkalmazni.
Ha az alapitvany valamely szervejogosult az alapithi jogok gnkorlasara, afeliogositott
alapitvdnyi szerv sajst tagjaival es vezetrijevel, valamint a szerv ellenrirzdsere szolgalf
t. Ha nincs az alapitdi iogok
szemelyekkelkapcsolatos alapitoi jogokat nem
az elcizd rendellrezeselcalapjan jogosult szemily vags szerry,az alapit6i
jogolmt a nyilvantart6 birosag g,,akorolja.

egnTttevn gtakoroljdk.
1.8.3. Az Alapitw*ny alapitdi az alapitoi jogokat swrcfuxa
jogolat
Az alapftdk az alapitdi
testiiletben ldtjdk el, e alrytut* gnilerere az alapitd
smbdlyolut
okiratban nem rendezett kerddsekben az egtesiilet kozgtfrExre tmbzd
gfe
kell me lelcien alkalmazni.
Az alapit6i jogoknak az alapithk gfiildse dltali gpkGIdM srur figrelmen kh,iil kell
hagni azt az alapftdt, aki ismeretlen helyen tartizkdik ds alqithi jqai gwkorldsdnak
az erre iranyulofethivtis hirdetmdnyi kizbesit,ise alqjdn rem tes eleget. E rendelkezest
megfelekien allcalmazni kell abbmt az esetben is, lu u alqitdi jogokat az alapinany
kijelOlt szerve testilletkdnt gtalarolja
L9.L Az alapitdi jogokat ds ldtelezettsdgeket az alqito antMzlutja,
okiratban vallalt vagtoni hozzilaralasdt telj esitette (Ptk 3 : 396.S).

ha az alapitd

L9.2. Az alapito termiszetes szemilyek az Alapin@ Kurathriumi elndkirck cimzett ds
reszere igazalhato mMon elktildott (atqdott), teljes bizarryitd erejii maganokiratba
foglalt nyilatkozattal ellenirtik nilffiI (ingtenesen) mas szemdlyre dtruhazhatjak
alapitoi jogaik osszessdgitakkint, hogt a Somogt Tmrcegiittes vok ngja (valt tdnclcarvezetfije, volt mifrvdszetivezekije volt asszisztense) a Somogt Tdncegiittes tdnyleges
vezet6jdre, tenyleges
tagjdtra (tdnyleges tdncksr-vezetdjdre, tdnyleges niniszeti
asszisztensdre)ruhdzhatja csak dt az alapitdt jogok 1sszessdget.
Ezen dtrahaz6 nyilatkozatnak tartslmaznia kell az alqithi jogok itsszessigit megszerzti
tag (tdnclrar-vezetti, mdiviszeti vezetti es asszisztens) ugturilyen farmdban megtett
e$ogadd nyi latkazatat i s.
Az dtruhazds hatdlya a nyilatlazatnak az Alapitvany Kuratdriuma elnokehez tdrtdnt
megdrkezdsnopjdn dll be.
Az qtruhdzott alapithi jogok asszessdgdt megszerzti szemdly az dtruhdzd alapitd
altaldnos jogutdjava
vdlik, is ezt kbvetrien minfuzakkal az alapitoi jogokkal
rendelkezik, mint az qtruhflza volt alapito.
I.IA.L Az alapitok az Alapitvany alapiti okirotcrnk kisebb, technilmi jellegii
mddositasdval (jogszabalyvdltozas, cimvaltozds stb. atvezetdse) az Alapitvany
kurathriumdt bizzdk meg.

II
ATepiTvANYCELJA
2.1. Az Alapitvany c6lja a Somogy Tancegytittes t6mogat6sa, a mflvdszeti munka
felt6teleinek 6s szinvonalinak javit6sa, a magyar nept6nchagyom6nyok meg6rz6se.
NdptScoktatis folytatisa.

Csarrarozas
2.2.AzAlapiMdnynyitott,ahhozmindenmaglaris kilfhldi termdszetes
dsiogi szemely,
jogi szemdlyisdggel nem rendelkezci tarsasag csatlakozhat, alci (arnely) ezen alapitd
okiratban megfogalmazott cdlok eldrdsdhez vagtoni iuttatds
teljesitdsdvel;
vagtonrendeldssel, pdnzbeli vagy termeszetbeniadomanrryal hozztijdrruI6s az alapitvany
cdljait es mtikoclesi szabalyait magadnak vallja.A csatlakozas elfogadasardl, illetve
visszautasitasdnola karatorium a lcurat6riumi tagolc tdbb mintfeldnek igen szwazataval
dont.

val6 hozzajarulds tatinlet Fru, illetve nem pdnzbeli
2.3. Az alapindnyt
a csatlakoz6
vagtoni hozzdjdrulds nytijtdsinal. Nem penzbeli vagnni lnzdiwukisVnt
Az
n u alqimirryra.
dolog tulajdonjogat vagt vagpni drtikii jogot rufufu
lehet
nem
Alapitwimy cdltamogatasformajaban is tamogathato, a megielhlt cil azonban
ellentdtes az Atapi*hny cdljaival, ds nem is sirtheti Mt. Az Alryitwinry az adomanyokat
celj o elerese drdekiben lnvrnlja fel.
2.4. A csatlakozo a vagsoni juttatas teljesitdsivel rcm valik alapitovd, olyart
jogosinanyakat ds hatdtskoroket nem szerezhet, antefuk kizarolag az Alapinany
alapitdit illethetnek
2.5. Az alapito ds o csatlakazd az alqitvany rdszdrejuttatott vagtont nem vonha$a el ds
nem kbvetelheti vissm; az alapito okirqt ettril eltird rendelkezdse semmis. Ezt a
rendelkezestmegfelekien alkalmozni kell az alapitd ds a cwtlakozo jogutddjdra is.
2.6. Az Alapitvdrry tortomsidrt sajdt vagtondval felet. Az alapitok - a vagtoni
hozx$arulds megftzetisin t*l - ds a lcaratdrium tagjai a sajat vagtomtkkal az
alapitvany tartozasaidrt nemfe lelnek.

m.
ArapirvANY vAGYoNA
3.1. Az alapitok az Alapito Okiratban meghat6nozottcelok e16r6se6rdek6ben a jelen
alapit6 okirat aliir6sakor elhelyexek az Napiw6ny bankszimlirjirra osszesen:6.000.Ft-ot, azaz Hatezer Forintot k6szpdnzben.
3.2. Az Alapitvriny el6bbiekben meghatdrozott indul6 vagyona novekedhet a jelen
alapito okiratban meghatarozott felt6telek szerint csatlakoz6k hozzi$6ml6saival,
valamint a kezel6 szerv gazdilkod6sinak eredm6ny6vel.
Az ALqpirvANyt vAGyoNNAL
rOargno nzxnnxrzzs,

ESwDEtarE
KEZELESE

3.3.L Az Alapitvany cdljai megvalositasa erdekiben dnalloan gazdalkodik, az
Alapitvdny ciljara rendelt vag)/on ds az alapindny cdljdra rendelt vagtont meghalad6
minden vaglon sz alapitvanyi celok megvalositasa irdekiben teljes mdrtdkben
felhasznalhato.
3.3.2. Az Alapitvdny celjara rendelt vaglon felhasznaldsardl, kezel4sdrdl a latrathrium
gondoskodik, amely azt kamatozi banki letetbe helyezheti, kincstdr- vagt leteti jegtet
vasarolhat, valamint azzal az alapitvanyi cdlok megvalositasa erdekdben az alapitvany
szervezetids m{ikbdesi szabalyzata altal meghatdrozatt eg,tib mddon rendelkezhet.
.3.3.3.Az Alapitvany cdljainak elirdse hrdekiben az Alapitvdmy ciljaira rendelt vagnnbdl
egtebek mellett palyazatot hirdethet, dijakat alapithat. Amennyiben az Alapitvdmy
kuratoriumq bdrmely cdl szerinti juttatdsdt pd@zathoz kOti, a palyazatban nem vehetnek
rdszt a kuretorium tagjai, az alapitok, valarnint ezek hazzatartozai (Ptk.8:1. S. /1/
bekezdis 2.1pont), tovabba a palyazat nem tafialmazhat olyan felteteleket, amelyekbdl az eset osszesl$riilmdnyeinek mdrlegeldsdvel - megdllapithati, hogt a pdlyazatrnk ekire
meghatdrozott nyertese van.

3.3.4. Az Alqitwimy mdsdlagos jelleggel, cdliai
felteteleinek
biztositasa is kbzlnszmt ciljainak eldrdse drdehiben, azokat nem veszilyeztetve
az Alqiuiny celiaival
willqllcozositevdkenysigetisJo$atM, amennyibena tevdkenysdg
rem osztlutja fel, azt csak a
Osszhangban
van. Gaz&rlkffisa sorut elert ere&ndn1ret
j elen alapitd okiratbst meglwtfuozotttevekenyse
gdre.f*d'rtja
amely
3.3.5.Az Alapitvdny csakolyut milon vehetfel hitelt is wllallwt kbtelezettseget,
nem veszdlyezteti .a alqcel szerinti (kt)zhaszmi) tevikenysdgdnek elldtdsat ds
m{ilculi sinek fenntartuiwt.
3.i.6. Az Alapitvhny kozlwszru alqtevikenysdge keretdbena vezetd tisztsegvisekit,s
tamogatdt, az onlalntest,valunint e szemelyehlfizeli hozzatartazdit (Ptk. 8:1. $. /il
bekezddsI. pont) - a barki altal megkotdsnelkiil igenybe vehetd szolgaltatasok
- c,!l szerintijuttatasban nemreiszesitheti.
Icivetelevel

AZAI'APITOKGWLESE
3.4.1. Az Alapitwfny dottislwzd szerw az alapitdk gviilise(tovdbbiakban: gflds).
Az alapito jogomk a g,{Iesen riszt venni, szovczati jogtit gnkorolni, a gnilds
rendjinek megfelekien felszdlalni, kirdiseket feltermi, javaslatokat 6s iszrevdteleket
tenni. A gnilAsen meghivottWnt - tandcskozasijoggal - riszt vesmek a Kuratirium
taglai.
3.4.2. A gniles dvente legaldbb egt alkalammal iilesezik (rendes gdilds).
Rendktviili alapitok gnildsdt akkor kell osszehiwti,
c ha azt a birosdg elrendeli
o ha azt az alapitak egtharmada, az ok ds a cdl megjelhlesdvel kdri
c ha Kuratorium elnhke Osszehiuja
3.4.3. A gdilds nem nyilvdnos, qzon az alapitdkon es a Kuratorium tagjain kival a
gniles 1sszehtvdssra jogowlt dltal meghivottak ds a gniles hatarozata alapjdn
tandcskozdsi j oggal r endeIhez5 szemdlyek vehetnek r dszt.

3.4.4. A gnilds hatoskOrdbetartozik:
a) az Alapit6 okirat mddositdso
b) a vezetd tisztsigviseki megvalasztasa,visszahivasa ds dijazdsdnak megallapftdsa
c) az eveskdksdgvetdselfogadisa
d) dhntds az egtesiileti jogrol, a khzhssznujogdllasrol, valamint a civil szervezetek
m'iilcbdisdrril is tamogatdsarol sz6l6 2012. dvi CLXXV. tdrvinyben meghatdrozott
beszarnolt ds khzhaszmisdgi melldklet elfogadixinol
e) vezetti tisztsdgviselffeletti munkaltatoi jogok gnkorlasa, ha a vezetd tisztsdgviself
az egrcsiilettel munkaviszanyban dll
l) o, olyan szerzcidds megk)tes,inek jfvahagxisa, amelyet az Alapinany sajdt
alapitojuval, vezetd tisztsigviselcijivel, vagt ezekhozzdtartozdjdval kot
g) a jelenlegi es harabbi alapitdk, a vezetd tisztsdgviseltik elleni lmrteritesi igdnyek
drvenyesitdsdr 6I vol6 ddntds

3.4.5.Az gnilds osszehi+'afumkrerdje:
A gniles elcikiszittisirril ds lssehivosrol o Kuratfinum elndke gondoskadik oly modon,
hogt az iildst megelilzdbg legalabb 8 nappal az alqitakat, a Kuratorium tagiait,
valamint a meghivottqkst irasban drtesiti az iil6s he$,!751, iddpontjdrol ds napirendi
pantjair6l.
A g,riil6s hatarozathlpes, lw az alapitdk 50 %-a +I fri jelen van A hatarozatlaiptelensdg
miatt elhalasztott gdilds 3A fiwmntc) rrspon belt;l tOrthri osszehivasasoran az eredeti
napirendre felveten kerdisekben a megjelentek szandra vol6 tekintet ndlkiil
hatarozalkepes.
3.4.6. Napirend kiegiszitistine k szabalyai:
A meghtvo kizbesittistitril vag; kozztititeldtdl szdmitott 3 (harom) napon beliil az
alapitok a gnil1st 6sszehiv6szerrtril vagy szemilytdl a napirend kiegeszitesetkerhetik, a
kiegdszitds indokoldsaval. A rryirend kiegdszitdsdnek nrgtaban a griilest dsszehivd
szerv vsgl szemity jogonh donteni. Ha a napirend kiegeszitese irdnti kirelemrril a
g,riildst osszehivo szerv vag; szemily nem d6nt vagt azt elatasitja, a g;iiles a rnpirend
elfogaddsdrol szol6 lwtwozat meghozatalat megel6zt*:n kiilhn dont a napirend
ki egdszitdsdnek targ/dban.
3.4. 7. Hqtdrozathozatal mffija :
A gniles levezetri elnoke a Kurotdrium elnoke (vag a helyettesekent eljarni jogosult
htratoriumi tag, ezek hianyaban a g,,iiles altal kijelhlt alapita), a giilis a hatarozatait
nyilt szqvazassal
az Alapito okirqt eltdrri rendelkezdse hianyaban egtszerii
szotobbsdggelhozza.
3.4.8. Tisztsdgvi selci-vdlasztas:
A vezetri tisztsdgvisekik megvalasztasanyilt szwazassal tortdnik. Megvalasztottnak azt a
szemdlyt kell tekinteni, aki az drvenyes szavazatok tdbb, mint feldt megszerezte.
Amennyiben a jelakek kazi;l senki nem lropja meg ca hrvdnyes szavazatok thbb, mint a
felet, abban az esetben a tisztsegrejelhlt kdt legtObb szavazatot szerzett szemdly kozhtt
*jabb szwazast kell tartani. A megismetelt szavazas gtriztese a legtObb szavazatot
kapott szemelylesz.
3.4,9. Az alapit6k ffildserril jegtzrikbnyvet kell kisziteni, mely tartalmazza:
a) a gnilds helydt es idripontjat
b) a jelenlevrik nevdt
c) az elriterjesztdsrdvid ismertetdsdt
d) az elfogadott hatarozatot
e) a hatarozat ellen szwazak nevdt, kdrdslikre a hatarozat indokolasat
fl szilksdgszerint az iildsen elhangzott hozzaszolasokst,dontdseket,jwaslatolmt
A jegszrikonyvet q levezetri elnok, a jegtzrikonywezetri ds egt - a ffiles
hitelesitrinek megvalasztott - alapitd irja ala.

altal

A jegtzdlronyvet ds a lwtfuomtokat az iildst kbvetd S (nyoQ rqpon beliil fel kell
jegtezni a Mfuozatok kinyviben, melynek tartalnunia kell a dbntis tartalmat,
iddpontjd,t,lfrdffi, adtntis *irnogatokdsellenzdktrinwfuryirt. A gnilis hatdrozatait
a gnilesen riszt nem vvtt, de a dhntdsselirintettek revire 8 rryan beltil meg kell
Hildeni, melyrtil a Kuratoriun elnokegondoskodik
3.4.10.Az alryitdk gfiliwe e Alqito Okiratbm rremrenfuzettkerdisekbena Ptk.nak az egtesiilet kt;zgsfrleserevonatkozd szabdlryit kell megfelekien alkalmazni

(s:sgs.$.)

Iv.
Kszpro sznRv
4.1. Az alapitvdmyi vagrcnt az Alqitok altal ldtrehozott 5 (dt) tagu kurat1rium kezeli,
mely 5 (ot) termdszetesszemilybdl dll; az elnokdt, titkirdt 4s tagjait az alapitok kdrikfel
hqtarozatlan id6re. A htrathrium az alapitvdny legfSbb dbnteshozo es kipviseleti, illetve
iigintezci szerve, melyrrekfeldato - egtebek mellett - a miikfukikepessdgfenntartdsa, 4s
fenyegetri fizetdsWptelenseg esetin a hitelezdk 4rfukeinek szem el6tt tartdsdval a
sziiksiges intdzkedisek meghomtala, illetve kezdemirryezise.
4.2. A Kuratdrium tagjai:
- Elndk:
e
R6nai Csaban6sz.: B6dis M6ria (an.:HoffrnanMiri4 sztil.:1949.06.16.)7472.Y{rda,
Meggyesu.68.
- Titk6r :
a Somogy T6ncegyi.ittesmindenkori szervez6je,aki jelenleg: Csikvar Gdbor (an.:H6man
M6ria, sziil.. 1962.05.I I .) 7400.Kaposv6r,Talli6n Gy.u. 15.
Tagok:
- a Somogy Tincegytittes mindenkori miivdszeti vezet6je, aki jelenleg: Turi Endre
(an.:BaloghTer6z,szvl..l972.l0.13.)alapit6,7400.Kaposvir,Fodor J. u.38.
- Bogdan Gergely (an.:Kis Katalirq s2ii1..1981.09.13.)7400.Kaposvar,
Bajcsy Zs.u.38la.,
alapit6
-Deli Szid6nia(an.:PukiMargit,1960.02.05.)7400.Kaposv6r,KossuthLajosu.82.
4.2.1. A Kuratorium tagjai az alapitvany vezet6 tisztsdgvisekii.
A latratorium elnolcees tagja az a nagftari szemdly lehet, akinek cselekvcikdpessegdt
a
tevelrenysegeelldtdsahoz sziilcseges kirben nem larlatoztak.
Nem lehet az Alapitvtiny vezetd tisztsegviselfje az, akit btincselehndny elkavetuse mistt
jogerdsen szabadsdgvesztds biintetesre iteltek, amig a biintetett ekielethez ftizridd
hdtrdnyos kdvetlcezmdnyek al6l nem mentesiilt.
Nem lehet vezetd
16az sem, akit efoglalhozastol eltiltottak.
Nem lehet a kuratdrium tagja, akivel szemben torvenyben meghatarozott eg,tdb kizdro
ok allfenn.
Az Alapttwimy kedvenndnyezettje,ds qnnsk kozeli hozzatartoz6ja nem lehet a laratorium
tagia.
Az alapit6 is kazeli hozzatartozoi nem lehetnek tobbsegbena latratdriumban
4.2.2. A kdzhaszru szewezet megsziintet k0vetti hdrom evig nem lehet mas lcOzhaszmi
szervezet vezetd
kije az, aki korabban olyan kozhaszmi szervezet vezetd
tisztsdgviselrt'jevolt annak megsz,iinesetmegeltizd kdt ivben legaldbb egt dvig-,

a) amely jogutad ntilkii! sztint meg ug,t, hogt az allami ado- ds vamhatosagnal
nyilvantartott odo- ds vamtartozasat nem eg,tenlitette ki
i) ametlyel szembenaz allami ado- ds vamhatosagjelentris Isszeg[i adohianyt tart fel
c) ametiyel szembenaz allami ado- es vamhivatal ilzletlezaras intezkeddst alk'almazott,
vagt iizletlezarast helyettesitri birsagot szabolt ki
d)-amelynek adoszamat oz allami ado- ds vcrmhivatal az addzas rendierril szdl6 towdny
szerint fe lfilgge sztette vagt torolte.
4.2.3. A vezetritisztsegvisel1,illetve az ennekjelOlt szemdlykdteles valamenrryidrintett
kozhasznu szervezetei elSzetesen tajekoztatni arr6l, hogt ilyen tisztsiiget eg,'ideitileg
mas kazhasznuszervezetndlis betalt.
4.3. A kuratoriumi tagsag megsztinik:
a) a tag halalaval
U o iag lemondisaval, az uj kurotoriumi

tag birosagi nyilvantartasba tortdnri

bejegtzesevel
c) a tag alapitok akal tortinri visszahivasaval,az uj kuratoriumi tag birdsagr
nyilvantartdsbatortdnti beieg,tzeseveI
d) amennyiben a tagjogerds btintetci itelet hatalya ala keriil
e) a tag cselekvdkepess'igdneka tevdkenysegeellatasahoz sziiksdges ki)rben tortdnd
korlatozasaval
J) a taggal szembenikizaro vagt lsszefdrhetetlensdgi ok bekbvetkeztdvel
g) az Alapitvany megsz{inesdvel.
h) ha azi cimen kuratoriumi tagsagot szerzett kuratoriumi tagnak megszinik a Somogy
Tancegfiitt esndI bet6lt 6 tt szerv ez5i, mtivdszeti vezetcii megbi zatasa.
4.4.1. A kuratdrium kizardlagos hataskordbe tartozik:
1.4.1. A kuratdrium kizdrdlagos hataskdrebe tartozik:
a) az Alapimirry Alapito okiratanak kisebb, technikaiiellegti m6dositasa
b) az Alapitvany Szervezeti ds Mrikoddsi Szabalyzatanak, valamint egydb belsri
szabalyzatainak megallapitosa ds modositasa
c) az Alapitvany eveskdltsdgvetdsdnekelfogadasa
d) dantes a rendelkez,isreall6 vag/on kezeleserril,felhasznalasarol, g,tarapitasarol
e) dantds kiegdszitrijellegti nonprofit gazdnsagi-vallalkozasi tevdkenys,igfolytatasar6l
fl dontes azokban a kdrddsekben, omelyeket jogszabaly vagy az alapito okirat a
kuratorium kizarolago s hataskorebe utal.
4.4.2. A kuratorium elndke latja el az alapinany folyamatos miikodesdhez, iigyefurck
operativ vitelehez szilksdges teendriket. Intezkedeseit a kuratorium d\nt,!sdnek
megfelelrien ketl megtennie, dontes hianyaban pedig az alapinany erdekeivel
dsszhangban.
4.4.3. A kuratorium elnokine k fe ladatkor dbe tsrtozi k kit lhnosen:
a) osszehiujaa kuratdrium iildseit
b) kepviseli az alapitvanyt
c) kezeli az alapinany penzeszkazeit,ennek keretdben utalvdnyozasiiogkort gnkorol
d) vezeti a DOnndnytqrat, Srzi a hatarozatohat tartalmazo jegtzrikdnyveket

e) gsakarolja a munlaltatoi logokot az alapitvany munkovqllaloival szemben
fl megkoti az alapitvany tig;kr;rdbe tartozti szerztiddseket
"g)
t\Utio *ok*t a-felidatokat, melyeket az alaptwany szervezeti- ds mtikodisi
szabalyzata utal a fe ladatkordbe.
4.4.1. A kuratorium elndl*lt akadalyoztatasa esetdn az altala kielolt kuratoriumi tag,
ilyen hianyaban a kuratorium altal megbizott kuratoriumi tag helyettesiti.
4.5.1. A kuratdrium szilks,ig szerint, de legatabb tivente egt allmlommal tart iildst. Az
iilist az elnbk hiuja 6sszeds vezeti.
A karatorium iildsdnek Osszehivasameghivo kikiilddsevel irasban, az iilds helyszindnek,
idejenek es napirendjdnek kazldsdvel torttlnik oty madan, hogt azt a lwdtorok legalabb
S inyolc) "oryot oi tiltt ekitt kdzhez kapjak. A napirendet olyan reszletessdggel kell
iog
a szavazasra jogosultak a targ,talni kivant tdmakor^kben
leitintetni,
'altaspontjukat
halakithassak. A napirenden szerepki tdmak irasos anyagat a felkeszilles
elrisigitdse hrdekeben lehetrisdg szerint a meghivohoz kell csatolni. A meghivhnak
tartalmaznia kell az alapitvany nevdt ds szdkhelydt is'
4.5.2. S1rgds dnntdst igdnyki iigtben a 8 (nyolc) napos hataridri mellcizdsdvel a
kuratorium elnoke az iilest rovid uton (szemelyesen,telefonan, e-mailben) is iagasult
1sszehivni, ezt a ki)riilmenyt azonban a kuratorium iildsirril kdsziilt iegyzrikdnyvben
rygziteni kell. Az fgt osszehivott iilds azonban csak akkor hatarozatkdpes, ha &zon a
kuratorium valamennyi tagja megi elent.
4.5.3. Rendkivnli iilest kell Osszehivni, ha azt az alapitak, a birosag, vag1,'barmely
huratfiriumi tag irasban, az ok ds cdl megjelolesdvel kdri. Az iildst qz elnok az
inditvdnytdl szdmitott 8 (nyotc) napon beliil 14 (tizennegt) nqpon beliilre koteles
asszehiwi. Amennyiben az elndk a rendkivtili illdst az el(iirt hatdridcin beliil nem hivta
6ssze,a kuratdrium iilLsdnek \sszehivasara a kezdemdnyezrikis jogosultak'
4.5.4. A kurat6rium iildseire az alapit6lmt is meg kell hivni, akik tandcskozasiioggal
vehetnekrdszt az iil1seken.
4.5.5. A htratdrium az iildsdt az alapinany szekhelyentartia.
4.5.6. Ho az Alapinarry latratoriumi iildset nem szabalyszeriienhivtak \ssze, az iil{st
akkor lehet megtartani, ha az iildsen valamennyi kurator jelen van, es cik egthang*lag
hozzajarulnak az ill6s megtartasahoz.
4.5.7. A kuratorium iildsdn a szabalyszertien kozalt napirenden szerepki kdrddsben
hozhato hatarozat, kivdve, hq valamennyi kurathriumi tag jelen van, 6s a napirenden
nem szereplri kdrdes megtar gtalasahoz egthangillag hozzaiaru lnak.
4.5.8. A kuratdrium akkor hatdrozatkepes, he azon a leadhato szavazatok t1bb mint
fe Idt kdpvi seki szavazasra j ogosult r dszt vesz.
A hatarozatkepessdget minden hatarozathozatalnal vizsgalni keII.
Ha egt kurator valamely iigtben nem szavazhat, rit az adott hatarozat meghozatalaruil a
hatarozatkdpessdg megallapitasa sordn fi gte lmen kivil I keII hagyni.
A kurathriumi iilLs hatarozatkdpessdg megallapitasanal az alapitdt is fig,,elmen kiviil
kell hagtni.

1.5.g. A kurotorium dontdseit eg;szer{i szotObbsdggel, nyilt
szavqzateg/enlcisdgesetdnaz elnok szcn'azutadont.
Az eln1k barmely kirdisben ntkos szwqzast rendelhet el'
A kuratorium dontdseit hatarozati formaban hozza meg.

szqvazassal hozza,

4.5.j0. A kuratorium iil|sei nyilvanosak, amely nyilvanossag csak a iogszabalyban
meghatarozott esetekbenkorlatozhato.
4.6.1. A kuratoriumi iitdsrdl jeg,tzriknnyvet kell felvenni, melynek irasba foglalasarol az
elndk koteles gondoskodni az iildst kovetcj 3 (harom) munkanapon belt;l.
4.6.2.A j eg,,zrik)nyvnek tartalmaznia keII :
- a kuratoriumi iilds helyet es idtipontiat
- a jelenlevrik nevit, a kuratoriumi iilLs hatarozatkdpessdgerefirtdnri utalast
- i levezetri elntik, a jegyzrikonyvet hitelesitd kurator ds iegyzrik1nytntezetri nevdt, az
ezekre tortenti utalast
- a hatarozqthozatal wodjat (titkos, illetve nyilt), a hatarozathozatal eredmenyet (a
dyntdst tdmogatok es ellenzrik szemdlytit, a hatarozathozatalban rtiszt nem vevdket, a
szavazast6I tart 6zkodokat)
- a kuratoriumi iilLsen thrtdnteket, igt ktilOnOsena rryilatkozatokat, hatarozatokat, az
eljaras menetdt aly modon, hog abbot azt is meg lehessen allapitani, hogt az eliaras
iegfetel-e az afapito okirat- ataki kdvetelmdnyeinek, amennyiben pedig valamely
csatolni a
leiizolalas, vdleminy jelentcis, azt szo szerint kell rogziteni, illetve basban
jegyzrikonyvhbz.
A jegzdk,nyvet az elndk, a jeg,tzokonywezetri ds eW - a kuratdrium altal hitelesitcjnek
megvalasztatt - kurator iria ala.
1. 7.I. Kuratoriumi hatarozatok nyi lvantartasa @ onndnytar)
A kuratorium dltql hozott hatarozatokrhl folyamatos nyih,antartdst kell vezetni 6s abba
a kuratorium dontdseit tegkdsribb a meghozatalt kovetti 8 (nyole) munkanapon belhl be
kell vezetni.
4. 7.2. A Donnenytarb a folyamatos sorszamozassal kell beiegte zni :
- a hatarozat szamdt
- a hatarozat targ1sat,tartalmat
- a hatarozat meghozatalanak idripontiat, hatalyat
- q d1ntdst tamogatok ds ellenzrik szamaranyat, nyilt szsvazasesetdnezekszemdly,it.
1.7.3. Azokat a jeg,;zrikonyveket, amelyek tartalmazzak a kuratoriumi iildsen hozott
hatarozatokat, az alapinany irattaraban meg kell6rizni.
A Dannenytar naprakesz vezetdstlrril az alapinany elndke koteles gondoskadni'
4.7.4. Az illdsen jelen nem ldvri kuratorohnk, valamint alapitoknak a ddntdseket
tartalmazd jegyztiktmyv eg,t peldinyat az iildst kovetri 8 (nyolc) napon belill meg kell
ki;ldeni.

4.8.1. A kurat6rium legfontosabbfeladata,hogy az iigyrendj6nekmegfelel6modon
valaminta
d6nts6naz alapi*itnyi vagyonalapitvinyi c61nakmegfelelSfelhaszn6las6n6l,
egy
legalibb
6vente
vagyonnal kapcsolatosg*O,llkod,iri kerd6sekben.A kuratorium
melliklet meghildesevelalkalommalirasbankateles a beszanoladsa kozhaszmrtsagi
az Alapit6k rdsz6retijdkoaafist adni az addig vflgzett munk6jar6l, iW kiil6n6sen az
alapitvanyivagyonkezel6ser6l6sfelhasznil6sar6l.
4.8.2. A lcuratorium az alryitik rtiszdre kbteles az Alapitvdrryra vonatkozdan
felvildgositast a&ri, is soirnuk a az atapitvdnyt iratokba 4s nyilvantartasokba
betekintdstbiztositani. A felvildgasftdst ds az'irstbetekintist a lruratdrium elndke az
alapitok dkal tett irasbeli titoldortasi nyilatkomt tdterchezkntheti.
4.9. A kurat6rium elndke,titkara es tagjai megbizatisuknakanyagi ellenszolgiltatfs
n6lk1il - t6nsadalmimunk{ban - tesznek eleget, esetlegesenfelmertil6 k0lts6geik
megt6rites6reazonbanig6nyt tarthatnak.Nem serti ezt a rendelkezestaz alapitvany
eg,,dbfeladotok elvdgzdsidrtszerzMesszerintjdrd dijazdsa.
vezetdtisztsdgviselSinek
4.10. A kezel6 szerv vagy annak tisztsdgviseldje6ltal feladatkordnekell6tisa sor6n
okozottkirdrt az alapitvhnyfelel.
harmadikszem6lynek
4.11.Az alapitokakk6ntnyilatkoznak, hogy nem rendelkezneksemkozvetleniil,sem
kdzvetve meghataroz6befolyhssalaz Alapitv6ny vagyon6nakfelhaszniiitsitraakezelb
szervben(kuratoriumban).
V.
KEPVISELET
5.1.Az alapindnyt teljesjagkorcel a kuratoriumelnhke6ndll6ankepviseli.
a kurat6riumelnokdnek6s
5.2.A2 alapitv6nybanksz6mlijafelett val6 rendelkezeshez
titk6r6nak ill. az elnok 6kal irisban meghatalmazottszem6ly egy[ttes aliirixa
sztiks6ges,
a szerint,hogy az aliir6sra mindig kett6 tag egyiittesenjogosult. Az al6ir6
tartoznak.
kdtelezettsdggel
tagoka kurat6riumnakbesz6mol6si

vI.
O SSZETPNTMTETLENSEGI SZABALYOK
6.1. A laratarium hatarozathomtalaban nem vehet reszt (\sszefiirhetetlensdg) ca az
egtebkent szavazasraj ogosult szemdly,
a) aki, vags akinek kozeli hozzatartozoja a hatdrazat alapjan kdtelezettsrig, vagt
fetelfissdg ql6l mentesill, vagt akit a hstarozat az alapitvany terhdre mdsfaita ekfuyben
riszesit,
b) aki, vagt akinek kozeli hozzdtartozoja a hatdrozat alapjan barmilyen mas ekinyben
rdszesiil, illetve a megkotendrijogilgtletben egtdbkhnt drdekelt,
c) akivel a hatdrozat szerint szerzdddstkell katni
d) aki ellen a hatdrozat szerint pert kell indftoni
e) akinek olyan hozzdtartozoja irdekelt a dontdsben, aki az Alapindnynak nem tagia
vagt alapitoja
J) oki a dontdsben erdekelt mds szervezenel nbbsdgi befolyason alapulo kapcsolatban
dil
S) ak egtiblcent szemelyesenerdekelt a dontdsben.

Nem minrisi)l ekinymek az Alapinany cdl szerinti juttatasai keretdben a bdrki altal
megkotds nelkiil igdnybe vehetcj nem pdnzbeli szolgaltatas, illetve az egtesiilet altal
a tagsagt jogviszorry alaplan nyujtott, ldtesitri okiratnak megfeleki cdl szerinti
juttatas.
6.2. A kozhasznri szervezet megsziintet kovet6 k6t 6vig nem lehet m6s kozhasznri
szervezetvezeto tiszts6gviseli>jeaz a szem6ly, aki olyan kozhasznri szewezetndltoltdtt
be - annak megsziintet megel6z6 ket dvben legalfbb egy dvig - vezetotisztsdget,amely
az adozitsrendjdrdl szolo torvdny szerinti koztartoz6sit nem egyenlitette ki.
6.3. A vezet6 tisztsegvisel6,illewe az ennekjelolt szemdlykoteles valamennyi6rintett
kozhasznir szervezeteteltizetesentdjekoztatni arr6l, hogy ilyen tisztseget egyidejtileg
m6s kozhasznriszervezetnelis betolt.

VII.
FELUGYEL6 SZERV
7.L Az Alapitvinynfl nem mtikodik felugyel6 szerv, miut6n ennek l6trehozatal6ra
Alapitvinyt sem kul6n jogszab6lynem kotelezi,sempedig az eg,,esiildsi
iogr6l, a
jagallasrol, valamint a civil szervezetek
miikitddsdrciles tamogatasarolszol6
kazhaszrui
2AI I. dvi CLXXV.tdrvenyalapjan alapjan ercenemkoteles.

vm.
KOZHASZNU SACT NYILATKOZATOK
8.1. Az alapitvany alapcel szerinti (k1zhasznu)tevdkenysege:
e
t

kulturdlistevdkenyseg
kulturalis drhksig megovasa

8.2.1. Az alapitvany kozhosznu tevdkenysigeit az alabbi dllami ds dnkormanyzati
kOzfeladatokhozkapcsoloddan vdgn, biztositvs, hogt tagjain kivill mas is rdszesiilhet ct
kozhqsznu szolgaltatasaib ol.
8.2.2. Vallaljuk, hogt 1roksegrinket, egediilallo nyelviinket, a maglar kuhitrdt, a
magltarorszagi nemzetisdgeknyelvet ds kulturajat, a Karpat-medence termtiszet adta ds
ember alkotta drtekeit apoljuk ds megoujuk. FelelSssdget viselilnk utddainkdrt, ezdrt
anyagi, szellemi ds termdszeti erriforrasaink gondos hasznalataval vddelmezztik az
utanunk jovri nemzeddkek dletfelteteleit. Hissziik, hogt nemzeti kult{rrank gazdag
hozzajarulas az europai egysdg sokszfnisegehez. (Itfagnrorszag Alaptdrvdnye Nemzeti
Hitvallds)
A kozossdgtkulturalis hagltomanyok ds drtdkek apolasanak, a mtivekiddsre, tarsas dletre
szervezridci k\zt;ssdgek tevekenysdgenek, a lakossag dletmodja javitasat szolgalo
kulturalis celok megvalositasanak tamogatasa. A miiv,lszeti intdzmdnyek, tovdbbd a
lakossag mtivriszeti kezdemenyezeseinek,onszervezriddseinek tamogatasa, a miivriszi
alkoto munkafelteteleinek juvitasa ds a mr.ivdszetidrtekek letrehozasanak, megdrzdsdnek
segitese. (A helyi
tok ds szeweik, a kdztarsasagi megbizottak, valamint
eg/es centralis alarendeltsegti szervek feladat- es hqtaskdrerdl s26161991. evi XX.
torveny I2I. S. a)-b) pont)

Kulturalis szolgaltatas, kiilhnosen a nyilvanos kdnyvtari ellatas biztositasa;filmszinhaz,
elriada-miivdszeti szentezet tamogatasa, a kulturalis 1rdksdg helyi vedelme; a helyi
kdzm,iivelridtisi tevdkenysegtomogatasa. (Alagtarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo
201I. dvi CIXXYIX. tdrviry- 13.S. (l) bekezdes7.pont)
8.2.3. A helyi kazmtivetcidisi tet'tikenys,lg tamogatasa, a lailatrdlis Orhkseg helyi
vedelme. (Alagtarorszag helyi onkormarryzatairol szolo 201I. evi CLXXXX. torveny 23.
$. (5) bekezdds13.pont1.
8.3. Az Alapit6 Okiratban foglalt c6lkir0zdsek megvalositisa erdekdbenaz Alapitviny
viillalja.
A Somogy T6ncegytittesr6sz6reuj koreogrifi6kat 6s jelmezeket kdszittet , zeneszerz6i
dijakat frnansziroz, a t6ncosok reszdre jutalmakat adomilnyoz, a tdrcegyi.ittes
tev6kenys6gdtn6pszenisiti,reklimozza.
A n6pt6ncgyakorlat, folklorisAika, ndpt6nct6rt6net, n6pi 6nek 6s hangszeres zene
oktatfsit a kaposviri Egyud Arped Mrivdszeti Iskoliban.T6nctort6neti el6adisok 6s
forumok szervez6sdt.Orsz6gos n6pt6nckurzusok szervezds6t, rendez6s6t.Megyei 6s
orsz6gos ndpt6ncfesztivilok szervez6s6t. A Somogy Megy6ben mtikod5 amator
mtiv6szeti alkotokdzoss6gekszakmai segitds6t-oktat6s6t.A Somogy megyei teleptil6sek
(kiskdzs6gek) hagyom6nyainak felgytijtes6t majd visszatanit6s6t,a helyei ififs6gi
kozdss6gekkel egyiittmrik6dve. A hazai n6ptfncmozgalom egykori kiemelked6
alkotoinak hagyat6kripol6s6t6s 6tment6sdtaz ut6kor szilm|ra. A helyei onkorm6nyzatok
hagyominy6rz6 piiyinataiban valo kozremtikodest. V6rosi, megyei 6s orszfgos
- fesztiv6lokon zsririzest.
ndpt6ncversenyeken
8.4. Az Alapitvd,ny 6vente ddnt a c6ljai kozott felsorolt feladatok v6grehajt6s6hoz
felhasznSlhato penzeszklzdk m6rt6k6r6l, feloszt6,suk m6dj6r6l, egy6b t6mogat6s
ny0jt6sarol. Az Alapitv6ny {ltal meghirdetett k6pz6sek, tanfolyamok, egy6b
tijdkoztat6k barki r6sz6rerendelkez6sre6llnak.
8.5. Az Alapitvtiny gazdasagi-vallalkozasi tevdkenysdgetcsak kozhasznu vagl a ldtesitri
okiratban meghatarozott alapcdl szerinti tevdkenysig megvalositasat nem veszdlyeztetve
v,!gez.
8.6. Az Alapitvany ki)zvetlen politilni tev,\kenysdgetnem folytat, szert;ezetepartoktol
fiiggetlen ds azohruk anyagt tamogatast nem nyujt. Az Alapitvarry vaglono partok
tevekenysegehez sem kbzvetleniil, sem kiizvetve nem hasznalhatofe l.
8.7. Az Alapitvriny miikdd6s6r6l a ktilon jogszab6lyok el6ir6sai szerinti tizleti kdnyveket
kell vezetni 6s azokat az tizlet6v v6g6n le kell zirni. Az tizlet6v v6g6vel a kuratorium
elndke az Alapitvhny gazdillkod6sarol a kuratorium szhmhra m6rleget, a gazdillkodtts
eredmenyer6lvagyonkimutat6stk6szit.
8.8. Az Alapitv6ny kdteles a c6l szerinti tev6kenys6gdb6l, illetve vSllalkozisi
tevdkenys6g6b6l szhrmaz6 bevdteleit ds r6fordit6sait elkilldnitetten nyilv6ntartani,
egyebekbena rei ir6nyado konywezetesi szabflyokat kell alkalmazni.

8.9. A kuratorium kizirolagos hat6skorebetartozik annak eldontdse,hogy a keletkezett
nyeresdget,illetve annak mely rdszdt hogyan haszntilja fel figyelemmel arra, hogy az
Atapitvany a gazdatkdasa soran eleirt eredmdnydt nem oszthatia fel, azt ldtesitci
okirataban meghatarazatt kozhasntit tevdkenyseger e keIl forditania'
8.10. Az Alapitviny mffkodesevel,szolg6ltatisi ig6nybev6telemodj6val, besz6moloi
kozl6s6vel kapcsolatosana nyilvanoss6got biztositja, egyr6szt a jogszabhlyokban
meghatirozott modon (kozzeteteli kotelezettseg), m6srdszt az Alapito Okiratban
szabilyozott irat betekint6sies felvil6gosit6s-adisijog rogzit6sdvel.
8.11. Az Atapitvany a mikoddshrcjl, a vagsani, pdnziigti ds jdvedelmi helyzetdrril az
iizleti dv kdnyveinek lezarasat kovetcien,az iizleti ,!v utolsd napjaval megsztindsesetdn
a megszinds napjaval - mint merlegfordulonappal, a jogszabaly ekiirasai szerint
beszamolhtkbteles kdsziteni. A htratorium az alapitvany ,ives beszamolojat legkestibb a
targtevet kovetrj iv majus 31. rupjaig kOtelesmegtargtalni, ds arrol nyilt szwazassal
egtszerti szatobbsdggeI hatarozatot hozni.
8. I 2. Az Alap itvany beszarnoloj a tar talmazza:
a) a merleget (eg,tszer{isitettmdrleget)
b) az eredmenykimutatast (eredmdny Ievezetdst)
c) kends khryvvitel szerinti lciegeszitrimell4kletet
8.13.1. Az dves beszarnolfval egidej{ileg az alapitvany kdteles kazhasznusagi
melldkletet kesziteni, amelyet a beszamoloval azonos modon kdtelesjovahag,tni, Ietdtbe
helyezni es kdzzetenni, melyben be kell mutatni a tamogatasi pragram keretdben
veglegesjelleggel felhasznalt osszegekettamogatasonkdnt. (famogatasi program alatt a
kozponti, az 1nkormanyzati, illetve nemzetkdzi forrasb6l, illetve mas gazddlkodot6l
kapott, a tevekenysegfenntartasat, fejlesztiset cdlzo tdmogatast, adamanyt kell erteni.)
Kiilon meg kell adni a tamogatasi pragram keretdben kapott visszatdritendci
(kdtelezettsegkdntkimutatott) tamogatasra vonatkoz6 adntokot.
5.13.2. A kozhqsznusagimelldkletbenbe kell mutatni az Alapitvany altal az iizleti dvben
vdgzett .fdbb tevdkenysegeketds programokat, az Alapinany altal vdgzett kozhasznu
tevdkenystlget, ezen tevdkenysdgek fri cdlcsoportjait ds eredrntinyeit, valamint a
kozhasznu jogallas megdllapitasahoz sziikseges, az egyesiilisi jogrdl, a kozhasmu
jogrilldsrol, valamint a civil szervezetekmtikilddsdrrjl ds tamogatasarol szolo 2011. dvi
CIXXV. thrveny 32. $dbanmeghatarozott adatakat ds mutatolmt.
5.13.3. Az Alapitvdny kAzhasznusagimelldklete tartalmazza a kozhasznu cel szerinti
juttatasok kimutatasot, a vezetd tisztsdgvisekifuek nyijbn juftatasok Osszegdt6s a
juttatasban reszesiilci vezetcitisztsdgekfe lsorolasot.
8.13.4. Az Alapitvdny elnoke koteles q beszamolajovdhag,tasdra jogosult kuratorium
altal elfogadott beszamolot, valamint kozhasznusagi melldkletet az adott iizleti dv
merlegfordulonapjat kdvetri htbdik honap utolso napjaig letetbe helyezni ds kAzzdtennia
civil szervezetekbir1sagi nyilvantartasarol ds az ezzel \sszefiiggci eljdrasi szabalyokrol
szdl6 thrvdnyben meghatarozott modon.

8.j3.5. A beszomolot ds a kOzhasnrusagi melldkletet qz alapitvany hanlapian
(www.somog,,tanc.hfi ri el kett helyezni, az igt kOzzdtett adatok folyamatos
megtekinthAr;tdg"t tegatibb a knzzdttitelt kbvetri masodik ilzleti 6vre vonatkozo adntok
k0zzet,!teI dig keII bi ztositani.
8.i3.6. Amennyiben az Atapi*nty a k>zhasznumindsittisfelteteleinelt nemfelel meg, a
kuratorium elnoke hatvan napon belUt kOteles hirni az illetekes torvdnyszeHtil a
kiizhaszd j ogal las tor Idsi t.
8.14. Az alapinany kOzhaszmi mtikdd,ls,|vel lmpcsolatban keletkezett iratokba
Danntnytarba, az alapitvany ,lves kozhasznilsagi mell4kletdbe, stb.)
(jeg,,zrik6nyveibu,
-niin
betikinthet, azokrdl sajat knttsdgt)re a kurat1rium elnhke dltal hitelesitett
masolatat kerhet.
8.15. A kurat6rium elnoke koteles gondoskodni a kozhasznf szervezet miikodesevel
kapcsolatosankeletkezett iratokbaval6 betekintesr6l,illetve azokrol felvil6gosit6st adni.
8.16. Az iratokba valo betekintdsir6Lntiigenyt (k6relmet) ir6sbankell az eln6k r6sz6re
megkiildeni.
8.17. A kuratorium elnoke kdteles b6rmely jogszab6ly 6ltal felhatalmazott szerv vagy
szem6ly itltal kert iratbetekintest halad6ktalanul; egy6b esetekben az iraftetekint6st
ker6vel t6rtent megillapodis szerinti hat6rid6berL illetve jogszab6ly vagy hatosfgi
hathro zat 6ltal e16irt hat6rid6ben telj esiteni .
8.18. Az kuratorium elndke k6teles az iratbetekintesr6l kiilOn nyilvintartist vezetni,
melyb6l megfllapithat6 a k6relmez6 neve, a kert irat megnevez6se,a k6relem 6s
teljesitesdnekideje.
8.19. A kuratdrium ddntdseitaz drintettekkela kuratoriumi iilesenjelenldvcikkel szdban,
a tavollevdkkel pedig irasban kdzli, illetve a dOnt,is az alapitvany szekhelydn is
kzzzetetelre keriil. Palyazat esetdn a palyazat eredmenydt tartalmaz6 kuratoriumi
hatarozatot az alapitvdny honlapjan (/wtuw.somogytanc.hu)is meg kellielentetni.
8.20. Az Alapitvany a vezetri tisztsdgviselot, a tamogatot, az onkdntest, valamint e
szemdlyek kozeli hozzatartozdjat - a barki altal megkAnls ndlkiil igenybe vehetd
szolgaltatasok, illetve az egtesiilet altal tagjanak a tagsagi jagviszony alapian nyiiton,
ldtesitri okiratnak megfetetri juttatasok kivetelevel - cdl szerinti iuttatasban nem
rdszesitheti.

IX.
MEGSZLI\TES
9.1. Az alapinany megsztinik,ha
a) az alapitvany a cdljdt megval1sitotta, ds az alapit6k tti celt nem hqtqroztak meg
b) az alapinany cdljdrnk megvalositasa lehetetlennd vak, ds a cdl mhdositasara
vagt mas alapitvannyul valo egyesilldsrenincs mdd
c) az alapltvany harom 6ven dt a ce$a megval1sitasa erdekeben nem folytat
tevdherrys,!get.

9.2. Amennyibenvalamelyik megsziindsiok bekOvetkezik,q htratorium kotelesdrtesiteni
az alapitokat a sziikseges intdzkeddsek megtitele celjabol. Ha az alapit6k a
ok alapjan harminc ncrpon beliil drdemi intdzkedest nem hoznak, a
*tgtrtiodti
kuratfirium k\teles a nyilvantart| bir1saghoz belelenteni a megszrindsiokat. A
bejelentdsi kdtelezettsdg klsedelmes voltabol vagt elmulasztassbol eredd karokdrt
az alapitvannyal 6s harmadik szemelyekkel szemben a kuratdrium tagiai
egte temlegesenfe IeInek.
9.3. Jogutdd ndlkiili megsziinds eset6n az alapitviny hitelezcii igdnyek kieltgitdse utdn
- a fenniillo fizetdsi kotelezetts6gek teljesit6se utin - a
fennmarado vagyonit
kurat6rium dont6se szerinti c6lra, amennyiben ilyen nincs, vagy dontds nem
szriletik, ,6gy az alapinany celjaval azanos cdlu, ilyen hianyaban hasonlo c6lir
alapitv6nynakj uttatj a.
9.4. Hatab)at veszti

X,
VEGYES RENDELKEZESEK
10.1. Az Alapitv6ny jogi szem6ly. Az alapit6knak tudom6suk van arr6l, hogy az
Alapitviny 6rv6nyesl6trejottdhez6s ajogi szemelyisegelnyer6s6hezannak sz6khelye
szerinti tdrv6nysz6k nyilvAntartfsba vdtele sztiksdges.
I\.LI. A k1zhasznu@i nyilvantartasba v,ltelhez az Alapitvdny lLtesitti okiratanak
tartalmaznia kell, hogt a szervezet
a) milyen kozhaszmi tevekenys,ig(ek)etfolytat, e kdzhaszmi tevekenyseg(ek)et mely
kozfetadat(ok)hoz knpcsoktdilan vdgzi, tovabba hog,, e kozfeladat(ok) teljesites,it mely
jogszabatyhely(ek) irja (irldk) elci, valamint - ha tagsaggal rendelkezik- nem zaria ki,
hogs tagjain kiviil mas is r,iszesiilltessena kozhasznuszolgaltatasaibdl;
b) gazdasdgi-vallalkozasi tevdkenyseget csak k1zhasznu vary a ldtesitri okiratban
meghatdrozatt alapcel szerinti tevekenysegmegval1sitasatnem veszelyeztetvevdgez;
c) gazdalkodasa soran eldrt eredm,lnydt nem osztja fel, azt a ldtesitti okirataban
meghatarozott kozlrasznu tevdkenysdgdreforditi a ;
d) k\netten potitikai tevdkenysdget nem folytat, szewezete partohol filggetlen es
azofuwk anyagi tamogatast nem nyujt.
10.1.2. Az alapitvany mtikbddsefelett az illetdkes iigtdszsdg a rea iranyadd szabalyok
szerint tdrvdnyessdgi ellenrirzdst g,,akorol.
10.1.3. Az alapinany feletti altalanos torvenyessegi felilg,teletet az alapinanyt
Torvdnyszdk ldtia el, mely az Alapitvanyt
nyilvantarto bir6sag, a Kaponari
Pk. 2A.2S2/ I 99I .sz. alatt vette nyi lvantar tasba.
I0.2. Az Napitvhny nyilvfntartdsba vetele ut6n az alapitvfnyt az alapit6k nem
vonhatjak vissza. Az Alapitok az alapito okiratot - n6v, c6l 6s vagyon s6relme n6lkiil indokolt esetbenmodosithati6{<.

10.3. A jelen atryita okiratban nem szabalyazatt kdrdisekben a Polgdri
TArvinykiirryvrdl sOiO ZO|S- ivi 1". torvdny rendelkezdseit,az egrcsillisi iogrol, a
A;rfuiann ioyalkisOt, vwlanint a civil szewizetekmiikbdesdrriles tamogatasar6lszolo
2011. &i Cl-nff. tMrg;, gazdalta&isi kdrdesekbenpedig az alaPindrytok
a civil
gaz&it6isi
"serwzetek retdiirdl sai m*Aenkori hatdlyos iogszabdlyokat ielenleg sz6l6
gazdr{kf,ig, az donainygiijtds dsa kiizhasmilsdgegles kdrddseirtil
35A.'201I.(XI. 30.)Korm. rerdeletet- kell allmlmazni'
dr.Polai Gy0rgy (Kaposv6r,Kinizsi
10.4. Az alapit6k megbizzikds meghatalmazzbk
6s az egys6ges
mesgzerkeszt6sdvel
1A.32.)tigyvedetaz Aapitl Okirat modosit6s6nak
6s az Alapiitv6ny
fogtalt m6dositott Alapit6 Okirat megszerkesztdsevel,
#*.""t6"
eljar6sra.
bir6sagijegyzdkbev6tel6nekmegujitisahozsziiks6ges
kdzhasznri
Kelt, Kaposvdr, 2014. 6v mijus 10. napjan.
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