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  Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben 2014. november 13.) 
  A Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a település fejlesztése, a közösségi feladatok megoldásának elősegítése, a közművelődési, tudományos művészeti tevékenység rögzítése, fejlesztése, az ifjúságpolitika és az ifjúság szórakozásának színvonalas ellátása, valamint a városi munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Ötv.) foglalt felhatalmazás alapján a Polgári Törvénykönyv 74/G. § (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint az 58/1995. (IV.11.) Önk. számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint Közalapítványt hozott létre.  Az Alapítványt a Budapest Környéki Törvényszék 63238 / 1995. szám alatt nyilvántartásba vett. A Közalapítvány közhasznú jogállását a Budapest Környéki Törvényszék 13.Pk.60.283/1995/28. sz. határozatával 2014. június 01. napi hatállyal a nyilvántartásból törölte.  A Közalapítvány Alapító Okiratát a mai napon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) alapján az alapító az alábbiak szerint módosítja és kérelmezi a szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.   1. A Közalapítvány neve:  Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány)  2. A Közalapítvány székhelye:  H. 2001 Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63.  3. A Közalapítvány jogállása, jellege  A Közalapítvány a jelen  Alapító Okirat módosítással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) alapján  kérelmezi a szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.   A közhasznú jogállás kérelmezésének feltételének teljesülése a 2011. évi CLXXXI. törvény 32.§ (4) és (5) bekezdései alapján:  (4) Megfelelő erőforrás áll az Alapítvány rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:  a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai)-  a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül- eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.   (5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az Alapítványnál, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek 
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felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy b) közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységét végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.   A közhasznú szervezetek bírósági nyilvántartásból való törlésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 48. §-a valamint 49. §-a az irányadó.  A Közalapítvány az aláhúzott feltételeknek megfelel.   A közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy bármely magyarországi vagy külföldi közösség csatlakozhat az alapítványi cél megvalósítása érdekében. A csatlakozó köteles elfogadni az Alapítvány alapító okiratában részletezett célokat. A támogatás pénzbeli és nem pénzbeli támogatás egyaránt lehet. 
   4. A Közalapítvány célja, tevékenysége:   a.)    a város kulturális életének, közművelődési tevékenységének színesítése, e tevékenység színvonalának emelése b.)    a Szentendrei Nyár c. rendezvénysorozat, illetve a Tavaszi Fesztivál városra háruló feladataiban való közreműködés c.)    a városi rendezvények, az Önkormányzat által szervezett ünnepségek, rendezvények (városi gyűlések, megemlékezések, mulatságok, búcsúk, esküvők, ifjúsági találkozók, táborozások, stb.) helyeinek biztosítása, illetve ezen rendezvények lebonyolításában való közreműködés elősegítése d.)    a város közoktatási feladatában való aktív bekapcsolódás fejlesztése, művelése az óvodai, általános- és középiskolai oktatás területén, valamint ezen programokban való hathatós részvétel és lebonyolítása e.)    a pedagógusok továbbképzésében való részvétel és felkészítés a nemzeti és nemzetiségi identitástudatra való oktatás elsajátítására, módszertanának megismerésére f.)      a felnőttek és fiatalok nemzeti, nemzetiségi hagyományokon alapuló és arra épülő önazonosságának fejlesztése, erre való nevelés elősegítése g.)    a város idegenforgalmának szabályozott és színvonalas megteremtésében való részvétel biztosítása, az idegenek fogadásában való együttműködés, az ún. Szentendre Programcsomag kidolgozásában való részvétel h.)    a közvetlen környezet, a környezetvédelem és kulturális örökség megőrzésében, védelmében az abban érdekeltekkel való együttműködés elősegítése i.)      a város tudományos életében való közreműködés, illetve ilyen irányú rendezvények megszervezésének, koordinálásának biztosítása j.)      a népi építészet, épületkultúra és életmódkutatás, valamint a népi műemlékek védelmének, kutatásának támogatása, közelebbről az országos és regionális szabadtéri néprajzi múzeumok és gyűjtemények tevékenységének segítése és propagálása.         
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A közhasznú tevékenység Közfeladat megnevezése(állam/önkormányzat) 
Végzésének módja Jogszabályhely 

1. Kulturális tevékenység Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése  támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése  

 - kiállítások rendezése - rendezvények szervezése - múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése - pályázatok írása 

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121.§a)-b) 

2. Kulturális örökség megóvása műemlékvédelem 
A kiemelt kulturális örökség védelme - Tájház Akadémia szervezése - Akkreditált képzések a helyi műemlékek védése, fenntartása témában - Köztéri alkotások örökbefogadása - Sztaravoda forrás rendben tartása 

2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (5) 17. 

 A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 

- Szentendrei alsó és középfokú oktatási intézmények diákjai számára ingyenes hozzáférés a múzeum kiállításaihoz - Szentendrei lakosok számára kedvezményes múzeumlátogatás biztosítása 

2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4) 13. 

   5.         A célok szerinti vagyonfelhasználás:   E fenti célok elérése érdekében a: Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány az alábbiakban meghatározott módon használhatja fel: -         tudományos, ismeretterjesztő kiadványokat készít és ad ki, valamint terjeszt, konferenciákat, tudományos szimpóziumokat szervez, illetve azok megszervezésében közreműködik -         támogatja olyan programok, tematikák kidolgozását, kidolgoztatását, amelyek az oktatásban, közművelődésben való hatékony közreműködést segítik elő 
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-         segítséget nyújt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (továbbiakban: Múzeum) kiállítás-fejlesztő, kiállítás-építő, bemutató munkájának biztosítására, a hagyományos paraszti életforma, gazdálkodás és kézműipari tevékenység múzeumi bemutatására, ilyen rendezvények, kézműves programok szervezésére -         támogatást nyújt a Múzeum nemzetközi elismertségének fokozásához, kapcsolatainak ápolásához -         anyagilag támogatja a Múzeumon keresztül az idegenforgalomba, közművelődésbe való bekapcsolódást, kiadványok készítésével, előállításával, múzeumi emléktárgyak készítésével, terjesztésével, leporellók, katalógusok, videofilmek, CD-k, hanglemezek, hangkazetták előállításával, illetve a Múzeum tevékenységéhez kapcsolódó ünnepségek, programok, fogadások, filmforgatások szervezésével -         támogatja olyan együttműködés jogi kereteinek megteremtését, ami a fenti célok elősegítését szolgálja.   
Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve meghatározott támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. 
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményei mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. (színlelt pályázat)   A közalapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a közalapítvány szolgáltatásai a közalapítvány kuratóriumi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.  

A Közalapítvány tevékenysége , valamint vezető tisztségviselőinek tevékenysége és  jogállása  
pártoktól független, adományt nem fogadhat és nem juttathat pártpolitikai célokra, továbbá  
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység  megvalósítását nem veszélyeztetve végez és gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
  6.    A Közalapítvány vagyona:   A Közalapítvány induló vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint.  A Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak az alapítványhoz a későbbiekben csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeni és dologi adományai, amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja. A csatlakozó köteles elfogadni a jelen alapító okiratban részletezett célokat.  
A közalapítványi vagyon felhasználásáról, az arról való rendelkezésekről a 7. pontban meghatározott keretek között a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, hogy az alapítvány vállalkozási tevékenysége csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve történik. A közalapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, illetve benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.     
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7.    A Közalapítvány gazdálkodása:  A közalapítvány bevételei: a) alapító(k)tól kapott befizetés, valamint az alapító(k) által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel c) a költségvetési támogatás ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből jutatott támogatás cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel e) más szervezettől illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.  A Közalapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) az alapítvány szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség  A közalapítvány gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó.   A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek.  A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján éves beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló hitelesít és a Felügyelő-bizottság megtárgyal, véleményez a Kuratórium számára. A Kuratórium által elfogadott beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni.  A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja. Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra, az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vett támogatások, a Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján (országos, vagy helyi napilapban) nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a kezdeményezetteket érintő döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás Szentendre Város Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint a jelen alapító okiratban szabályozott döntés szerint évente az önkormányzat lapjában, a helyi, vagy megyei napilapban kerül meghirdetésre.  Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.   A Közalapítvány gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelős személyt, valamint támogatót, illetve e személyek Ptk. 8:1 § szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti, 
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kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők.  8. A Közalapítvány vagyonkezelője:  A közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az Alapító által az alábbiak szerint létrehozott és működő Kuratórium, melynek felelőssége, hogy az alapítvány céljaira rendelt vagyont leghatékonyabban működtesse, figyelemmel a közhasznúsági szabályokra.  A Közalapítvány kuratóriuma – a hatályos jogszabályok és a jelen okirat keretei között – meghatározott ügyrend alapján végzi feladatát az alapítványi célok megvalósítása érdekében.  A kuratórium tagjainak száma 7 fő, mely elnökből és tagokból áll.  A kuratórium tagjait az Alapító, elnökét a tagjai jelölik ki 5 év határozott időre.  Amennyiben a kuratórium tevékenységével a Közalapítvány céljait veszélyezteti, az Alapító a kijelölést visszavonhatja, és új kezelő szervet jelölhet ki.  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  Ennek megfelelően a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul:   A Kuratórium elnöke:   Dr. Füzes Endre     1124 Budapest, Tornaalja u. 4.   A Kuratórium tagjai:  Aknay János     2000 Szentendre, Álmos u. 2.         Sólyomné Gyürk Dorottya     2000 Szentendre, Vasúti villasor 49/b.      Boda Anna Mária     2000 Szentendre, Muskotály u. 24.             Dr. Viga Gyula     3529 Miskolc, Mednyánszky u.3.          Dr. Bereczki Lóránt     1172 Budapest, Jászkisér u. 13.       Dr. Cseri Miklós     2000 Szentendre, Vörösgyűrű sétány 44. 
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   A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző évben legalább egy évig-, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  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.   A Kuratórium jogköre: 1. képviseli az alapítványt 2. kezeli az alapítványi vagyont, rendelkezik vele, minden olyan műveletet elvégeztet, amely vagyon használatát, hasznosítását, megőrzését és gyarapítását szolgálja 3. dönt az alapítványhoz való csatlakozási ajánlat elfogadásáról. Igenlő döntést abban az esetben hozhat, ha a csatlakozási ajánlat az eredeti célokat nem sérti.      9. A Kuratórium működése és hatásköre:  A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára hívja össze, oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a meghívottakhoz megérkezzék.  Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt írásban a cél és az ok megjelölésével kéri. Az elnök ez esetben az előterjesztett kérelem szerint az abban megjelölt napirenddel köteles összehívni a Kuratórium ülését.  A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, a titkár akadályoztatása estén a Kuratórium bármely tagja, ha a tagot erre a Kuratórium elnöke, vagy titkára írásban felkérte.  A Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.  
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A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök és egy felkért tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium, újra kezdett számozással ellátott lehetőleg szószerint rögzített döntéseit (határozatait) és legfontosabb megállapításait, azok részletes tartalmát, időpontját, hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenkezők számarányát, személyét.  A Kuratórium döntéseit az érintettekkel közvetlenül a határozat megküldésével, jellege vagy az érintettek köre szerint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal kiadványában vagy valamely országos napilapban közli, illetőleg hozza nyilvánosságra.   A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és egyeztetett időpontban a Közalapítvány tisztségviselőjének alkalmazottjának jelenlétében bárki betekinthet.  A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntését a jegyzőkönyvnek szó szerint tartalmaznia kell.  A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Minden olyan kérdésben, amely a Múzeum tevékenységét érinti, a Kuratóriumban jelenlévő múzeumi dolgozó jelenléte kötelező.  Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.   A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója , élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.    10. A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre:  a) dönt az alapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról b) dönt az alapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat c) jóváhagyja az alapítvány éves mérlegét d) beszámol az alapítvány működéséről (évente), továbbá mindazokról a kérdésekről, amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott Felügyelő Bizottság meghatároz e) a szervezeti és működési szabályzat elfogadása f) az alapítványi vagyon elidegenítése g) hitel felvétele h) gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozataláról i) dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról j) döntés abban  a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közlések mely sajtóorgánumban és milyen tartalommal kerülnek közzétételre.  A Kuratórium az a.), b.), c.), e.), f.),  és g.) pontokban meghatározott kérdésekben a döntéseit kétharmados szótöbbséggel hozza.  11.               A Kuratórium elnöke:   A Kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit. Önállóan képviseli a Kuratóriumot harmadik személyekkel szemben. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Kuratórium elnöke a Kuratórium bármely tagjával együttesen jogosult aláírásra. Külön szabályozott módon az elnök erre a Kuratórium titkárát 
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bármely taggal közösen korlátozott mértékben felhatalmazhatja.  A Kuratórium elnöke dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Kuratórium kizárólagos feladat- és hatáskörén túl a folyamatos működéshez szükséges.  A Kuratórium elnöke gyakorolja a Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány munkáját segítő személyek és esetlegesen létrehozott szervezeti egységek és szervezetek dolgozói feletti munkáltatói jogokat.   A Közalapítvány dolgozóinak munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a Kuratórium elnöke kikéri a Kuratórium véleményét.   12.               A Felügyelő Bizottság:  Az Alapító a Közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre, amelynek tagjait az Alapító három évre kéri fel.  A Bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személy amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni.   A Felügyelő Bizottsági tag tagsága ismételten meghosszabbítható. A Felügyelő Bizottság évenként vizsgálja az éves beszámoló és az elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján a Közalapítvány működését és gazdálkodását. A gazdálkodás szakszerű ellenőrzése érdekében a Felügyelő Bizottság részére a Kuratórium döntéseit tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell küldeni.   A Felügyelő Bizottság vizsgálatot tarthat - bejelentés alapján -, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja, ehhez külső szakértő segítségét is igénybe veheti.   A Felügyelő Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak, de az Alapító felkérésére bármikor részvizsgálatot tarthat.  A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és működését maga határozza meg.  A Felügyelő Bizottság tagjai:   Vincze László        2000 Szentendre, Angyal u. 9.         dr. Beregnyei Józsefné       2000  Szentendre, Egres út 30/b.         Kerezsi Csaba       Lakcím: 2011 Budakalász, Pipacs u. 7.       Tartózkodási helye:        2000 Szentendre, György u. 5.  A Bizottság tagját az Alapító írásbeli  indoklással visszahívhatja.  Nem lehet a Bizottság tagja: a) a Kuratórium elnöke vagy tagja b) aki az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója és élettársa.    
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 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja  b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 4. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző évben legalább egy évig-, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki  b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel  c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki  d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.   13.               A Közalapítvány működésének ideje:   A Közalapítványt az Alapító határozatlan időre hozta létre.  A Közalapítvány megszűnése:  1. törléssel, ha céljai megvalósultak, vagy célja megvalósítása lehetetlenné vált és  2. a bíróság megszünteti 3. a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, és az alapító a bíróság felhívása ellenére a kijelölést nem vonja vissza, és kezelőnek más szervet nem jelöl ki vagy ha a jogszabályváltozás folytán a bejegyzést meg kellene tagadni.  Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.    14.               Záró rendelkezések:   Az Alapító jelen módosított Alapító Okiratot a Szentendre és Vidéke c. helyi hivatalos lapban teszi közzé.   Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapító Okirat módosításának érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, továbbá igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege, amelyben a módosított szövegrészek dőlt betűs szedéssel vannak megkülönböztetve - és amelynek módosítására a 3,4,5,6,7,8,9,12,13,14. pontjainak változása adott okot -  megfelel az alapító okirat  módosítások alapján hatályos tartalmának.    
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A jelen módosított alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk,, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a 350/2011 (XII.30.) kormányrendelet rendelkezései szerint kell eljárni.  Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt, javított Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 252/2014. (XI.13. ) Kt. számú határozatával fogadta el.    Szentendre, 2014.  ..............................     Az alapító képviseletében:    Verseghi-Nagy Miklós   polgármester 


