
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Preambulum 

 

A Debreceni Hajdú Táncegyüttes alapító által 1990. novemberében létrehozott Hajdú 

Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány (Debreceni Törvényszék Apk.60.073/1990.) 
alapító okiratának 2020. december 15. napjától hatályos, a dőlt betűvel jelzett módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövege a következő. 

 

I.  

Általános rendelkezések 

 

 

1./ Az Alapítvány neve:  Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány  

 

2./ Az Alapítvány székhelye:       4025 Debrecen, Hatvan u. 32.    

 

3./ Az Alapítvány fenntartásában működik a „Hajdútánc” Alapfokú Művészeti Iskola 

- székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 32.  

- típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 

- jogállása: alapfokú művészetoktatási iskola, önálló gazdálkodású szervezet, jogi 

személy 

- ügyintéző/képviseleti szerve: intézményvezető 

- alaptevékenysége: alapfokú művészeti nevelés-oktatás táncművészeti művészeti 

ágban, néptánc tanszakon 

- tevékenységi köre: alapfokú oktatás, sport, szabadidős képzés, kulturális képzés, 

máshova nem sorolt egyéb oktatás, máshova nem sorolt egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység,  

- a működéshez szükséges vagyonnal és önálló költségvetéssel rendelkezik  

- az intézménybe felvehető tanulók összlétszáma: 350 fő 

 

4./ Az Alapítvány jogi személy, pártoktól és politikai szervezetektől független, azokat nem 

támogatja és azoktól támogatást sem kap, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.  

 

5./ Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.  

 

 

 

II. 

Az Alapítvány célja  

 

1./ Segítse elő tevékenységével a kelet-magyarországi régió néptánc kultúrájának magasabb 

szintre való emelését. 
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2./ Járuljon hozzá egy sajátos arculatú, nagy hatékonyságú, fokozottabb nemzetközi 

érdeklődést keltő debreceni néptánc központ kialakításához. Ezen célon belül:  
 

- népi-nemzeti kultúránk megmentése, magas művészi színvonalon történő bemutatása,  

- tudományos néptánc-, népzenei kutatás végzése, 

- alkotó lehetőség biztosítása a színpadi néptáncművészet legnevesebb képviselői részére, 

- szakmai-pedagógiai műhely létesítése a város és a régió néptánc-oktatói részére, a 

művészeti ág fejlesztése új színpadi művek létrehozásával. 

 

3./ Az Alapítvány közhasznú tevékenységei melyeket közfeladathoz kapcsolódóan végez:  

 

a) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, alapfokú művészetoktatási intézmény 

működtetése továbbá ismeretterjesztés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 4. §-a 1. pont n)-o) alpontja alapján. Ezen közhasznú tevékenységeket 

az Alapítvány az együttes csoportjainak folyamatos működtetésével, a szakmai, nevelő 

munka biztosításával, az oktatás lehetőségének megteremtésével és 

tehetséggondozással garantálja. 

b) köznevelési intézmény fenntartása – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 2. §-ának (3) bekezdése szerint, mivel az Alapítvány a fenntartója és 

működtetője a „Hajdútánc” Alapfokú Művészeti Iskolának, amely köznevelési 

intézmény. 

c)  kulturális-közművelődési tevékenység, kulturális örökség megóvása, kulturális 

szolgáltatás – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §-a (1) bekezdésének 7. pontja, valamint a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 111. §-ának (1)-(2) bekezdései és 

121. §-ának a) és b) pontjai értelmében. Ezen közhasznú tevékenységeket az 

Alapítvány a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, mint előadó-művészeti szervezet 

támogatásával, egyéb művészeti intézmények és önszerveződések támogatásával, 

művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének segítésével, helyi közművelődési 

tevékenység támogatásával valósítja meg helyi, megyei, országos és nemzetközi 

közművelődési programokon, fesztiválokon való részvétel, táncházak tartása, 

hagyományőrző előadások, bemutató estek szervezése és lebonyolítása útján. 

 

4./ Az Alapítvány tevékenységi körébe tartozik: 

- előadó-művészet 

- alkotóművészet 

- előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

- társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

- alapfokú művésztoktatás 

- film-, videogyártás, terjesztés  

- sport, szabadidős képzés 

- kulturális képzés 

- működést segítő gazdasági tevékenység 
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- nyomtatott és elektronikus szakmai kiadványok szerkesztése, forgalmazása 

- máshova nem sorolt egyéb oktatás 

- máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 

- máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

5./ Az Alapítvány céljának tekinti továbbá az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos 

helyzetű gyermekek számára. 

 

 

 

III. 

Az Alapítvány feladata 

 

1./ A Debreceni Hajdú Táncegyüttes működtetése 2001. június 30-ig a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat feladata volt. 

 

2./ Az Alapítvány a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 129/2001. (VI.22.) 

számú határozata alapján létrejött megállapodás rendelkezéseinek értelmében 2001. július 1. 

napjától közhasznú tevékenység keretében, mint fenntartó átvállalta a Debreceni Hajdú 

Táncegyüttes működtetését. 

 

3./ A Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány által 2001. július 1-jétől fenntartott 

Debreceni Hajdú Táncegyüttes jogi személyiséggel nem rendelkező, önkéntes kulturális és 

szórakoztató társulás, melyet nem szükséges bírósági vagy egyéb nyilvántartásba venni.   

 

4./ 2001. július 1. napjától folyamatosan az Alapítvány működteti a Debreceni Hajdú 

Táncegyüttes keretében tevékenykedő felnőtt együttest, valamint az annak közvetlen 

utánpótlását biztosító gyermek- és ifjúsági csoportokat, továbbá a szenior együttest.  

 

 

 

IV.  

Az Alapítvány vagyona és az Alapítványhoz való csatlakozás 

 

1./ Az Alapítvány indulásakor az alapítói vagyon 40.000.- forint, azaz Negyvenezer forint 

volt, mely összeget az Alapító 1990. novemberében a Debrecenben lévő Országos 

Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számlán helyezett el. Az Alapítvány vagyonát a 

Kuratórium elkülönített bankszámlán kezeli.  

 

2./ Az Alapítvány vagyonát képezik továbbá a Debreceni Hajdú Táncegyüttes ruhatára, 

eszköztára, valamint az üzemeltetésében lévő 4025 Debrecen, Hatvan u. 32. szám (hrsz.: 

8556) alatti ingatlanban elhelyezett valamennyi tárgyi eszköz. 

  

3./ Az Alapítvány nyílt, azaz az Alapítványhoz mind magánszemélyek, mind gazdálkodó 

szervezetek, valamint gazdasági társaságok csatlakozhatnak, amennyiben egyetértenek az 

Alapítvány céljával és azok eléréséhez vagyonrendelkezéssel hozzájárulnak, továbbá 

elfogadják az Alapító okirat rendelkezéseit, valamint aláírják a csatlakozási szerződést. A 

csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. 
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4./ Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázati feltételeket a 

Kuratórium határozza meg. A pályázati feltételeket honlapján jelentetheti meg és a 

Kuratórium dönt annak odaítéléséről. 

 

 

V.  

Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása  

 

1./ Az Alapítvány mind az Alapító vagyonával, mind pedig az Alapítványhoz való 

csatlakozásokat követően jogosult vállalkozási tevékenységet folytatni az alapítói vagyon és a 

kamat növelése céljából. 

 

2./ Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak vagy az 

Alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végezhet.  

 

3./ Az Alapítvány a gazdálkodása során elért vagyont nem osztja fel, azt a jelen Alapító 

okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.  

 

4./ Az Alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten, a számviteli előírások 

szerint kell nyilvántartani.  

 

5./ Az Alapítvány bevételei:  

a./ az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére 

bocsátott vagyon; 

b./ gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c./ a költségvetési támogatás: 

- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 

- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 

- 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. 
 

6./ Az Alapítvány költségei, kiadásai:  

a./ alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b./ gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek; 

c./ a civil szervezet szerveinek, 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. 
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7./ Az Alapítványra a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokon túlmenően a 

rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

 

8./ Amennyiben az Alapítvány juttatását pályázathoz köti, abban az esetben a pályázat nem 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre 

meghatározott nyertese van. 

 

9./ Az Alapítvány váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 

közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

10./ Az Alapítvány készpénzvagyonának 15%-át, továbbá annak teljes hozadékát (évi összes 

kamatát) az Alapítvány céljainak finanszírozására kell fordítani. 

 

11./ A Kuratórium csak az Alapító okiratban meghatározott módon használhatja fel az 

Alapítvány vagyonát és annak hozadékát. A Kuratórium az éves eredmény elszámolást 

minden év május 31. napjáig köteles elkészíteni. 

 

12./ A Kuratórium köteles és jogosult az alapítói vagyont az Alapító okirat szerint befektetni, 

utalványozni, a V/10. pontban megjelölt kifizetését engedélyezni, évenként az eredmény 

elszámolást, valamint a megszűnéskor a záró elszámolást elkészíteni.  

 

13./ Az Alapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 

közzétenni. A beszámolóba, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

 

VI. 

Az Alapítói jogok gyakorlója 

 

Az alapító az alapítói jogok gyakorlására maga helyett feltétel nélkül Fekete Attilát (született: 

Debrecen, 1970. december 11., a.n.: Ujhelyi Erzsébet, lakóhelye: 4031 Debrecen, Legányi 

utca 25/C.) jelöli ki. 

 

 

VII. 

Az Alapítvány kuratóriuma  

 

1./ Az Alapítvány ügyvezető szerve a 7 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai az Alapítvány 

vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési feladatait személyesen köteles 

ellátni. 

 

2./ A Kuratóriumot, a Kuratórium tagjait az Alapító hozza létre, jelöli meg határozatlan 

időtartamra. Kuratóriumi tag az a nagykorú természetes személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

3./ Az Alapítvány Kuratóriuma az elnökből és 6 tagból áll, akik a következők:  

 

- A Kuratórium elnöke:  Dr. Rózsavölgyi Bálint Balázs  

    (Debrecen, 1979. augusztus 6., a.n.: Szilágyi Adrienna)  
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    4031 Debrecen, Szitakötő köz 7. 1. a.  

 

- A Kuratórium tagjai:  Dr. Lakatos Zoltán  

    (Tuzsér, 1956. június 24., a.n.: Kaszás Margit)   

    4031 Debrecen, Szoboszlói út 19. 

     

    Tóth Ottó  

    (Debrecen, 1956. december 10., a.n.: Kapy Anna) 

4024 Debrecen, Kossuth utca 5. I/3. 

     

    Ferenczy Csaba 

    (Mezőkövesd, 1984. április 20., a.n.: Ördög Éva)  

    4032 Debrecen, Hársfavirág utca 11. A/1. 

 

    Tiszai Zsuzsánna  

    (Debrecen, 1969. augusztus 10., a.n.: Lukács Zsuzsanna)  

    4002 Debrecen, Hintós utca 29.   

 

    Zámbori Péter  

    (Debrecen, 1975. január 13. a.n.: Siket Erzsébet)  

    4029 Debrecen, Kassai út 29. D. 1. a. 

 

    Gemza László Péter 

    (Budapest,1970. június 29., a.n.: Deák Zsuzsanna) 

    4026 Debrecen, Simonyi út 30/C. 

 

 

A Kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak.  

 

4./ A Kuratórium évente legalább kétszer ülésezik (rendes ülés). A Kuratóriumot a napirendi 

pontok és az ülés helyének, idejének közlésével egyidejűleg a Kuratórium elnöke hívja össze 

írásban olyan módon, hogy az összehívás időpontja és a Kuratórium ülése között legalább 8 

nap különbség legyen.  

 

5./ A Kuratórium elnöke köteles a Kuratóriumot 15 napon belül összehívni, ha azt legalább 3 

tag megfelelő indoklással kéri (rendkívüli ülés.)  

 

6./ A Kuratórium ülései nyilvánosak. 

 

7./ A Kuratórium határozatképes, ha annak ülésén legalább 5 fő jelen van. A Kuratórium a 

döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg beleértve az éves beszámoló és a közhasznúsági 

melléklet jóváhagyását is. 

 

8./ A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a Kuratórium elnöke által felkért 

jegyzőkönyvvezető készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, az 

ülésen született döntést és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha 

lehetséges, akkor személyét is). 

 

9./ Az Alapítvány kuratóriumának tagjai, valamint a Kuratórium elnöke nem lehet az a 

személy, aki büntetett előéletű, továbbá más közhasznú szervezet megszűnését követő három 
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évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző 

két évben legalább egy évig vezető tisztséget,  
 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedését alkalmazott, vagy 

üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte.  

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 

betölt. 

 

10./ A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa 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 közhasznú cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 

illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

11./ A Kuratórium tagjainak lemondása, visszahívása, elhalálozása esetén, az újabb 

kuratóriumi tagokat az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki. 

 

12./ A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól köteles olyan nyilvántartást vezetni, 

amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 

és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A nyilvántartás nyilvános, 

bárki által megtekinthető. 

 

13./ A határozatokat az érintetteknek a Kuratórium elnöke írásban megküldi és egyben az 

Alapítvány székhelyén kifüggeszti. 

 

14/ Az Alapítvány működésére vonatkozó iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. Az 

iratokba való betekintést a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni, aki előre egyeztetett 

időpontban az Alapítvány székhelyén biztosítja azt. A Kuratórium elnöke az alapítói jogok 

gyakorlója részére köteles az Alapítványra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a jogi 

személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba a betekintést biztosítani. A felvilágosítást 

és az iratbetekintést a Kuratórium elnöke a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat 

tételéhez kötheti. 

 

15./ Az Alapítvány működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságát a honlapján (www.hajdufolk.hu) és a székhelyén található 

hirdetőtábla útján biztosítja. 
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VIII. 

Az Alapítvány képviselete, a bankszámla feletti rendelkezési jog  

 

1./ Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium tagjai önállóan jogosultak. A vezető 

tisztségviselő a képviseleti jogát személyesen gyakorolja. 

 

2./ Az utalványozási jog gyakorlására Kuratórium elnöke és bármelyik ügyvezető önállóan 

jogosult. 

 

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: 

 

Dr. Rózsavölgyi Bálint Balázs 

(Debrecen, 1979. augusztus 6., a.n.: Szilágyi Adrienna)  

4031 Debrecen, Szitakötő köz 7. 1. a. 

 

Az Alapítvány ügyvezetője:  

 

Tiszai Zsuzsánna 

(Debrecen, 1969. augusztus 10., a.n.: Lukács Zsuzsanna)  

4002 Debrecen, Hintós utca 29. 

 

3./ A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására a Kuratórium elnöke és bármelyik 

kuratóriumi tag együttesen jogosult. 

 

4./ Az Alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására Dr. 

Rózsavölgyi Bálint Balázs, a Kuratórium elnöke jogosult. 

 

 

IX. 

A Felügyelő Bizottság 

 

1./ Az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, ezért felügyelő szerv 

létrehozására kötelező. Erre tekintettel a Kuratórium mellett Felügyelő Bizottság működik. 

 

2./ A Felügyelő Bizottságot az alapítói jogok gyakorlója hozza létre, jelöli meg a tagjait 

határozatlan időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú természetes személy 

lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére az Alapító okirat VII. 9. 

pontja megfelelően irányadó. 

 

3./ A két tagból álló Felügyelő Bizottság 

 

- vezetője:  Földhátiné Kecskés Judit  

  (Debrecen, 1987.05.13., an.: Varga Judit Katalin) 

  4026 Debrecen, Hatvan utca 1. C ép. 5. lph.  2/21. 

- tagja:  Dr. Kakuszi-Széles Adrienn 

  (Debrecen, 1980.09.04., an.: Pánya Gabriella Borbála)  

  4271 Mikepércs, Iskolakert utca 10. 

    

4./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente minimum egyszer ülést tart. 
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5./ A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.  

 

6./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a 

vezető tisztségviselőktől, a kuratórium tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

7./ A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve 

részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. 

 

8./ A Felügyelő Bizottság vezetője köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A Kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság vezetőjének indítványára – annak megtételétől 

számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság vezetője is jogosult. Ha a Kuratórium a 

törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 

Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 

szervet. 
 

9./ Nem lehet a Felügyelő Bizottság vezetője vagy tagja 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) aki az Alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, 

c) aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

10./ A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásra nem jogosultak. 

 

11./ A Felügyelő Bizottság tagjainak lemondása, visszahívása, elhalálozása esetén, az újabb 

tagokat az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki. 

 

 

X. 

Az Alapítvány megszűnése  

 

1./ Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel, végelszámolási (kényszer-végelszámolási) 

vagy felszámolási eljárás eredményeképp szűnik meg. Az Alapítvány más jogi személlyé nem 

alakulhat át. 

 

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 
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c./ az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 

tevékenységet. 

 

2./ Megszűnés esetén az alapítványi vagyont teljes egészében a jelen Alapító okiratban 

meghatározott célokra köteles a Kuratórium fordítani. 

 

 

XI. 

Egyéb rendelkezések  

 

1./ Az Alapítvány Kuratóriuma a tárgyévet követő év első rendes ülésén, az előző évi 

beszámolóval egyidejűleg elfogadja a beszámoló közhasznúsági mellékletét. A közhasznúsági 

mellékletet a Kuratórium elnöke állítja össze. Ennek ismeretében a Kuratórium dönt a 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról. 

 

2./ A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 

jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet 

tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti 

juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban 

részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

 

3./ Az Alapítvány köteles az elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az 

adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 

közzétenni, mely kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon 

tesz eleget. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak 

lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. 

 

4./ Az Alapítvány a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet saját honlapján is köteles 

elhelyezni (www.hajdufolk.hu). A saját honlapon közzétett adatok folyamatos 

megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 

közzétételéig biztosítja. 
 

5./ Az Alapítvány éves közhasznúsági melléklete nyilvános, abba bárki betekinthet, illetőleg 

abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

6./ Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítványt nem vonja vissza, és egyéb más módon sem 

vonja el az alapítói vagyont. 

 

7./ Az Alapítvány létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adatait a helyi sajtóban is nyilvánosságra kell hozni.  

 

 

 

 

 

 




