,,Drégelyvár" Alapítvány

ALAPÍTÓ

oxrnara

(rnódosításokkal egységes szenkezetbe foglalt szöveg)
x"

Általános rendelx<ezések

1.
2.
3.

Az alapítvánry neve: ,.Drégelyvár" Alapítvány (továbbiakban: alapítvány)
Az alapítvány szókhelye: 2646 Drógelypalánk, Fő últ 7.
.4z alapítvány alapítója: Budaposti Termószetvódelrrai Igazgatőság jogutódja,
Duna-Ipoly Nernzeti Park lgazgatóság a 34ltr997, (XL 20.) KTM sz. rendelet szerint

a

Az alapitő székhelye: 2509 Esztergoln, Strázsa hegy.
Az alapítói jogok gyakorlója: Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
Az alapítói jogok gyakorlójának székhe|ye: 2646 Drégelypalánk, Fő út 7,

4.

Az

alapítvárry határozatlan időre jött lére.
II"

Az alapífvány célja
5. Az alapítvány közhasznú szervezetként működik, célja közösségi kulturális hagyományok,
értékekápolásanak támogatása, kulturális örökség helyi védelme, mely közhasznú
tevékenységet a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi, a közfeladat teljesítéséta
20lt. évi CLXXXIX. tv, 13. § (1) bekezdésének 7. pontja írja elő.

Az

-

a|apifuány elsődleges célja, hogy elősegítse hazátlk egyik legjelentősebb történelmi
emlékhelyének, Drégelyvárnak a teljes pusztulástól való megmentését. A helyreállítás
távolabbi célja, hogy a várrom és közvetlen környékének méltóbb rendbetételével, továbbá
régészetifeltárásával art történelmi kegyhellyé, elsődlegesen ifiúságunk felé a hazaszerctet, a
helytállás, a katonabecsület példaképévé,
és Arany János: ,,Szondi két apródja" című versén
keresztiil egyben irodalomtörténeti ernlékhellyéavassa.

E célok eléréseérdekébenaz alapíftány

a

következő tevékenységeket kívánja támogatni:

Az

alapítvrány vagyoniának legnagyobb részet a várrom állagának megóvásiára és
annak szakszerű régészeti feltétására kiv ánja fordítani

a)

b) a várrom állagmegóvó munkálatainak és régészetifeltárási tevékenységének
előrehaladtával a műernlék méltó bemutathatóságának a feltóteloinek a megteremtése, továbbá
a műemlék bemutatását szolgáló eseti rendezvények támogatása

c) Az ismétlődő
tartósari lekötött

- évenkéntszükséges - fenntartási munkák elvégzéséreaz A|apitvány
vagyonrészének kamatö sszege biztosít fedezetet.
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d) Esetenkéntt dijazásban részesülhetnek a várral és az l552-es tÖrténelrni esernónyek
t-eldolgozásával, valanaint a Szondi-kultusz ferrratartásával ós bernutatásával foglalkozó
színvonalas tanulmányok" pályaművek, rendezvények

e) hzalapítvány a várat" vagy

annak hósi védelmétmegjelenítő képző és iparművészeket

is támogat,

fl A b), d) és e) pontokban

megfogalrnazott jutalmazások, tárrrogatások elrryerése
érdekében az alapitvány pályázatokat írhat ki. Ezek feltételeit a kuratóriumhatározza meg.
g) Az alapítvány céljában megfogatrmazott népszerűsítésre,az alapítványhoz való
csatlakozás növelóse órdekében az alapítvány vagyonából propagarrda-szóróanyag is
kószülhet.

6"l Az alapítvány e céljai megvalósítása során a2011. évi CLXXV. tv. szerinti kÖzhasznú
tevékenységet folytatja, tevékenysóge során kuratóriumi döntés alapján olyan személYek is
részesedhetnek a szolgáltatásban, akik nem tagjai az alapítványnak.
Közhasznú tevékenysógként ajelen pontban nreghatározott célszerinti tevékenységeket végzi,
melyek körébe ]rrrtoző feladatokat a .{, pontban rószletesen leírtak szerint végzi e|"
III.

Az alapítl,ány induló vagyona
],l Az alapítvány alapításkori vagvonának értéke50 000 Ft, azaz ötvenezor forint, arnelyet a
korábbi alapító, a Budapesti Tennészetr édeimi lgazgatőság bocsátott az alapítvánY

rendelkezésére. Az alapítói jogokat a Budapesti Természetvédelmi Igazgatőság jogutódja, a
Duna-Ipoly Nernzeti Park lgazgatóság és Sugárkankalin Turisztikai Egyesület közÖtt létrejÖtt
rnegállapodás alapj án a S ugárkankal i n Turi s zttkai E g_vesül et gyakorolj a.
I\/,

Az alapítványi vagyon felhasználása

Az alapítvány vagyonát a céljaival egyező ter,ékenységektámogatására kell f-elhasználni.
Az alapítvány vagyona - mind a tőke, mind annak hozadékai - klzárőlag a II. fejezetben
8.1

rneg}tatár o zott

9,1

célok érd ekében has ználh atók fel,

Az alapítvány induló törzsvagyona

e fejezetben íbglaltakon túl nem terhelhetŐ,

alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozők az alapítvány alaPÍtó
okiratába foglalt eredeti céljain belül határozhatják meg az általuk adományozott Összeg
konkrét felhasználását. Ezen csatlakozással a támogatók alapítói jogokat nem szereznek. A
csatlakozás elíbgadásáról a kuratórium dönt. A kuratóriurn a csatlakozőkat illetve a
támogatókat óvente egy esetben köteles összohívni és tájékoztatást adni az adományok
10.1

Az

felhasználásáról.

Az adományozók

észrevételt, j avaslatot tehetnek.

A

meghatározott célra adományozott összeget csak az adományozó külön engedélyével
lehet más célra í-elhasználni. A felhasználásnak konkrét módjáról az alapíNány kezelő SZerVe,
a Kuratóriurn dönt, tekintettel a 10. pontban rneglratározottakra, a csatlakoző kizárőlag az
alapítvány eredeti céljain belül határozhatja meg az adományozott összeg felhasználását,
11./

12.l Az alapítvány gazdaságt-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszólyeztetve végezhet. Lz a|apítvány gazdálkodása

során elért eredményét nem osztja fe|, azt az alapitő okiratban meghatározott tevékenységre

_)

tbrdítja, Az alapítvány vállalkozási tevókenysóget kizárőlag közhaszn{r oóljainak
nr

egvalósítása órdekóben és azokat nen] veszóiyeztetve foly,tathat.

Az alapítvány működése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat" szervezete

13.1

pártoktól fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

V,
,{ kezeiló §zerv kijelöf,ése
l4.1 §z alapító az alapitványi vagyon kezelésével a Kuratóriumot bizza meg, rnely a Ftk.
3:39]. § (1) bekezdése szerinti ügwezető szerv.

l5,/

@Ja_ffieg'AKuratrjrium5tagú,megbízatásahatározatlanidőreszól'

Á

kuratórium tagjai: elnök, tiszteletbeli elnök és további 3 tag
alapító választj ct meg,

A Kuratórium

tagic,lit clz

A kuratóriurni tagság megszűraik:
- kuratóriumi tag halálával.

- kuratóriumi tag lemondásával, melyet írásban, indokolás nólkül lehet benyrijtant az alapítÓ-i
jogok gyakorlójának,
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával ;

- avezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A

kuratórir,lrn tagát megbízatásának lejáta előtt az alapítványi cél nregvalósításárrak
közvetlen veszé7yeztetése esetén az a|apitői jogok gyakorlója hívhatja vissza. .A kuratóriurrri
tagok feladatukat ingyerresen látják el.
tsánnely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok meg|elölósével.
Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelern beérkezésétől számított 8 napon
belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke
nem tesz eleget, a kuratóriurn ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

Ajavaslatnál ós a választásnál irgyelemrnel kell lenni a Ptk.3:22. §, 3:397-398-ban ós az
Eotv. 38-39" §-ban foglaltakra.
16.1

Vezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet. akinek oselekvőképessógét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az" akit
búncselekményelkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre Ítéltek,arníg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következrnények alól nem nrentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. ,{kit valamely
foglalkozástól jogerős bífói ítéletteleltiltottak az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységetfoly.tató jogi szemé|y vezető tisztségviselője rrern lehet.

Az alapítvány kedvezrnényezattje és annak közeli

hozzátattozója rrem lehet a kuratórium

tagja.

Az

alapitő és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

3 évig nem lehet más közhasznú szervezetvezető
közhasznú szewezet vezető tisztségviselője
olyan
tisztségviselője az a személy, aki korábban
volt - annak megszűnésétmegelőző 2 évben legalább 1 évig - ,

A közhasznú szervezet megszűnésétkövető
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az á|lami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- ós vámtartazását nern egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt Íbl,

c) amellyel szemben az állalmi adó- ós vámhatóságüzletlezárás
űzletlezár ást he lyette s ítő b írsá got szabott ki "

intézkedést alkalmazottvagy

d) amelynek adószámát az ál|ami adó- és vámhatóság az adózás rendjérŐl szóló törvény
szerint felfiiggesztette vagy törölte.

jelölt szenrély köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni alról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más kÖzhasznú

A vezető tisztségviselő, illetve az

ennek

szervozetnói is betölt.
17.1

A kuratórium tagjai:
Név

+isztseg

Elfr*

L*keím

+esze+*iro+.y

Er.€reszi§á*der

Tag
Tae
Tag
Tag

Be+ka-József

Dembai€aber
Pászter-{+éikó

Tisztség

Elnök

Tiszteletbeli
Elruök

Tas
Tag
Tctg

Név
Gúhor
Dombtli
Teszári Károh,

tr alecíw
2646 Dréselvpalónk, Fő ?it 45.
2ő13 Diósjenő, Táncsics u. 25,

Czellcthó László Gábor
Botka József
pásztor Ildikó

2646 Dréselypalánk, Fő út 164.
2133 Sződliget, Jegenye löz 4.
2646Drégelypalánk, Fő u. ]27.

Az Alapító az Alapínány érdekébenkífejtett tevékenysége,példamutató hozzáállása

elismerésének kifejezésére, Tiszteletbeli Elnöki címet adományozhat a Drégelyvár Alapínány
kuratóriuma hivatalban már nem lévő, koróbbi elnökének.

A Tiszteletbeli Elnök

tetjes

jogú résztvevője és tagja az Alapínány kuratóriumának.

l8./ A Kuratóriummal kapcsolatban a Ptk. 3:397. § (4) bekezdésében emlÍtett befolyásolás
nem áll fenn. Az alapítő és a Kuratórium tagjai között nem áll fenn olyan kapcsolat, amely
lehetővé tenné az alapítő meghatározó befolyását.

Az alapítványt az elnök egy szernélyben, önállóan képviseli.
20./ A Kuratórium legalább évente egyszer tart ülést, ülései nyilvanosak. Az ülést az ElnÖk
19.1

hívja össze névre szóló meghívóval, amelynek tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, a
tewezeít napirendi pontokat, a tárgyalást anyagokat, döntési javaslatokat tartalmaző
előterjesztéseket. A meghívót és az ülésre összeállított anyagot legalább 8 nappal az Ülést
megelőzően írásban, igazolhatő módon meg kell küldeni valamennyi tagnak.
21.1 A kuratórium hatfuozatképes, ha valamennyi Kuratóriunri tag jelerr van. DÖntéseit
egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza. A szavazásban nern vehet részt az a személY,
uki rrugy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés) élettársa, ahatérozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnl,rrek a közhasznú szewezet
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cÓl szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkütr igénybe vehetó nem pénzbeli
szolgáltatás.

A Kuratórium üléséról jeg.vzőkönlvet kell készíteni.A jegyzőkönyvnek taftalnraznia kell
az Ülés helyét Ós idejét, a megjelenteket név szerint, a napirendi pontok tárgysorozatát, az
egyes napirendi pontok cínrét,a napirendi ponthoz tett felszólalások trérryegét,a hozott
határozatokat * határozatok tartalmát, időpontját" hatályát, a döntést támogatók és elnenzők
számarányát, személyét. A Kuratórium döntéseit az elnök az ülósen felolvasással kihirdeti, .Az
ElnÖk köteles a Kuratórium által hozott, bármely szernély vonatkozásában jogokat ós
kÖtelezettségeket rnegállapítő határozatokat, a döntés meghozatalától szárnított 8 napon belül,
Írásbarr, ajánlott postai külderrrényként az érintettnek is nregküldeni, vatranrint az Alapítvány
székhelyén levő hirdetőtáblán 15 nap időtartamra kifiiggeszteni.
22.1

A

jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető irja alá. A jegyzőkönyvet minden
kuratóriumi tagnak meg kell küldeni. Az elnök köteles gondoskodni a határozat
nyilvántartásáról és megőrzéséről. Az alapitvány rnűködésévetr kapcsolatosan keletkezett
iratokba bárki betekinthet, az iratbetekintésre irányuló kórelrnet az elnöknól keltr jelezni, az
elnök a kérelmet hárorn napon belül köteles teljosíterri.

A

Kuratóriurn köteles az A|apítvány rnűködéséről az Alapítőknak legalább évente
egyszer beszárnolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra lrozrri. A
Kuratórium az alapítvány gazdálkodását érintő rninden lényegi kérdésről,valamint a
Kuratóriurn határazatairól köteles az Alapítót" tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az
.Alapítónak a kuratóriurni tag visszahívására, az alapító okirat módosítására,
23.1

Az Alapítvány rnűködéséről a

külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az űzletév végón le kell zátni. Az izleti év végévetr a Kuratóriurn az
,Alapítvány gazdálkodásáról az Alapító számára rnérleget" a gazdáikodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.

VI.
Működósi előírások
24,1

a)
b)
c)
d)
e)

A kuratóriunr feladata:
az alapitványhoz való csatlakozások éshozzájárulások elfogadása,
döntós az alapitvány vagyonának éves felhasználásáról,

az alapítő évenkénti tálékaztatása az alapíNányi vagyon helyzetéről, felhasználásáról,
közhasznúsági melléklat és az éves beszámoló elfogadása ós jóváhagyása,

az alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatairól, a közlaasznú szervezet
működéséről, szolgáltatási igéraybevételénekmódjáról, valarnint beszámolói közléséről"
nyilvánosságrahozatalárő| a helyi sajtó útján való gondoskodás,
25.1 Az Alapítvány a működésével, szolgáltatásainak igénybevételének módjával, beszámolói
kÖzlésévelkapcsolatosan a nyilvánosságot akként biztosítja, hogy azokat az Alapitvány
székhelyén levő hirdetőtáblán kiíiiggeszti, valamint Drégelypalánk közsé g lapjában, az
,.Apródhírek"-ben nyilvánoss ágra bozza.

26.1 Az alapítvány műköctéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelnri helyzetéről az úz|eti év
könyveinek lezárását követően az;jz\ett év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
Az éves beszámolót a kuratórium minősített kótharmados szótöbbséggel hagyja jóvá.
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A beszámo\ő tartalmazza:
a) a mérleget (eg"vszerúsítettrnérleget),

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettős

könywitel esetében a kiegészítő mellékletet.

Az alapitvány köteles

a beszámolójával eg.videjűleg közhasznúsági mellékletet is készíterri.

a támogatási progralrr keretében végleges jelleggel
kÖzponti, az
felhasznált összegeket tárrrogatásonként. Tárnogatási prograrn alatt
önkorrnányzati, illetve nemzetközi foi:rásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni

a

kell érteni. Külön kell megadni a
kiegészítő mellékletben a támogatási proglam keretében kapott visszatérítendő
fenlrtartását, foilesztósót cólzó támogatást, adornányt

(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.

A

kiegészítőmellékletében be kell mutatni a szelryezet áital az úzleti óvben végzett lőbb

tevékenységeket ós prograrnokat.

kell nrutatni a szeryezet által végzett közhasznú
tö
célcsoportjait és eredményeit. valamint a közhasznú
tevékenl-ségek
tevékenységeket, ezen
jogállás rnegállapításához szükséges. a Cil,il.tr,. 32. § szerinti adatokat, rnutatókat.

A

közhasznúsági rnelléklettren be

A

közhasznílsági rnelléklet tafialmazza a közhasznú cól szerinti juttatások kimutatását, a
vezető tisztségviselóknek nvírjtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztsógek f-elsorolását.

A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet. arról

saját költségére másolatot készíthot.
,{z iratokba való betekintés iránti igény1 (kérelmet) írásban kell az Elnök részérernegküXdeni.
27.1

Az Elnök

köteles bármely jogszabály áltai felhatalmazott szerv vagy személy által kórt

iratbetekintést haladéktalanul, egyób esetekben az iratbetekintést kérővetr történt rnegállapodás
szerinti határidőben. illetve jogszabály, \,ag_y hatósági határozat álta| előírt határidőben
teljesíteni.

Elnök köteles az iratbetekintésről nl,ilvántartást vezetni a kérelrnező nevérrek, a kérelem
tartalmának, a kérés,továbbá annak teljesítéseidőpontjának megjelölésével.
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&bban az esetbert; ha az irrtézlredésrejegosult vezető szenv a *blüg},elő szen, inditvámya
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VIru"
Vegyes rendeikezések
28.1 A jelen aiapító okiratban nelT} szabályozott kérdésekbena Polgári Törvónykönyv,
valarnint a20l1. óvi CLXXV. tv, vonatkozó nendelkezósei szerirrt kell eljárni,
29.1
30

"

Az alapítvány jogi személy, bírósági nyilvántartásba vétellel jött

l Az alapítvány befektetési tevékenységetnern folytat.

létre.

8

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel

az alapító-okirat nródosítások

alapján hatályos tarlalrnának.
Drégelypalánk, 20i
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