II.

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

1.
A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok valamint a szerv szervezeti és működési
szabályzat
1.1.
Alaptevékenységek, alapvető jogszabályok
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről;
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés
7. pontja alapján olyan közfeladat ellátása, amely az önkormányzat kötelező feladata,
azaz a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
ennek keretében különösen:
Alapító okiratban meghatározott feladatok
a közalapítvány saját gyűjteményének gyarapítása, amely megalapozza hosszabb
távon egy modern művészeti múzeum létrehozását, amely a XX. és XXI. századi
magyar és nemzetközi képzőművészetét gyűjti és mutatja be,
a modern művészeti értékek széles körben való megismertetése, terjesztése,
népszerűsítése,
kortárs művészek támogatása, ösztönzése,
a Kortárs Művészeti Intézet működtetése,
a Kortárs Művészeti Intézet működéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása.
a.)

A művészeti tevékenység segítése céljából:

-

az alapító által a közalapítvány rendelkezésére bocsátott ingatlanon megépült Kortárs
Művészeti Intézet kiállításokkal, a közalapítvány tulajdonába juttatott kortárs
műalkotások gyűjtésével hosszabb távon megalapozza egy modern művészeti múzeum
megteremtését. A múzeum gyűjteményének alapját a közalapítvány tulajdonában lévő
műalkotások képezik. Az alapítványi gyűjtemény vásárlásokkal, és felajánlások
elfogadásával folyamatosan bővíthető.

-

a közalapítvány képzőművészeti kiállításokat szervez, ismeretterjesztő előadásokat tart,
pályázati úton kortárs alkotókat, művészeket támogathat.

b. ) Közművelődési tevékenység terén:
-

előadó művészeti esteket, kortárs zenei esteket tart,
gyermek foglakozásokat szervez,
tájékoztató kiadványokat, tanulmányokat jelentet meg melyek a modern művészet
értékeit közvetítik a lakosság széles rétegei felé.

b.) Vállalkozási tevékenység:
az alapítványi cél érdekében - kiegészítő tevékenységként - a közalapítvány a
tulajdonába került vagyont gazdasági tevékenység útján is hasznosíthatja. Az ebből a
tevékenységből elért nyereséget a közalapítvány alapítói okiratban rögzített céljaira lehet
fordítani.

1.2.

Szervezeti és működési szabályzat

A MODERN MŰVÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1.
Általános adatok
A Közalapítvány magyar nyelvű elnevezése:
Modern Művészetért Közalapítvány
A Közalapítvány székhely:
2400 Dunaújváros, Vasmű ú 12.
A Közalapítvány nyilvántartási száma:
340
Közhasznú jogállás:
közhasznú
A Közalapítvány bankszámla száma:
10200218-29271935-00000000
A Közalapítvány adószáma:
19096304-1-07
A közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően mindenki
részesülhet.
2.
A kuratórium üléseinek rendje
A kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik.
A kuratórium ülése nyílt, zárt ülést a kuratórium szavazással rendelhet el alapos indokkal.
A kuratórium ülését az elnök meghívó küldésével hívja össze írásban, igazolható módon kézbesítve.
Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az ajánlott küldemény, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön
(elektronikus tértivevény). Igazolható kézbesítésnek minősül az is, ha a meghívó személyes
átvételét a kurátor aláírásával, az arra rendszeresített nyomtatványon igazolja.
A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és
helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel
kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. A kuratórium az ülését a jogi személy székhelyén tartja. Ha a kuratórium ülését nem
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre
jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A kuratórium ülésén a
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
A rendes kuratórium üléseiről szóló meghívót ki kel függeszteni a Kortárs Művészeti Intézet
hirdetőtáblájára.
A kuratórium elnöke vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke sürgős, halasztást nem tűrő esetekben
rendkívüli kuratóriumi ülést köteles összehívni.
A Kuratórium elé kerülő előterjesztések fontosabb fajtái:
a) határozat meghozatalára irányuló, döntést igénylő javaslat,
b) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, a szerv tevékenységéről,
c) beszámolónak nem minősülő tájékoztató anyag.
Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az előterjesztés címét
b) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, a pénzügyi-kulturális-egyéb ágazati
szempontokat, következményeket,
c) az előzményeket, különösen a tárgyalandó témakörben meghozott korábbi kuratóriumi
döntéseket (kivonatos, lényeges elemeket magában foglaló közlés formájában),
d) a pontos jogszabályi hivatkozásokat,

e) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket valamint a várható
pénzügyi-kulturális-egyéb ágazati (pozitív és negatív előjelű) következményeket, költségvetési
kihatásokat,
Az előterjesztés mellékleteként csatolni szükséges:
a) az előzményeket, különösen a tárgyalandó témakörben meghozott korábbi kuratóriumi
döntéseket (részletesen),
b) jogszabályi keretek részletes bemutatását.
Előterjesztés megtételére jogosultak:
a) kurátorok valamelyike
b) az Ellenőrző Bizottság elnöke
c) a Kortárs Művészeti Intézet igazgatója
Az állampolgárok - a zárt ülés anyaga kivételével - betekinthetnek a kuratórium előterjesztésébe és
hozzá kapcsolódó mellékleteibe, függelékeibe.
Halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben - legkésőbb a megelőző munkanap 16.00 óráig - a
sürgősség tényének rövid indoklásával, sürgősségi indítvány nyújtható be a kuratóriumi elnöknél.
Halaszthatatlan döntést igénylő esetben készített indítványt (előterjesztést) - legkésőbb az ülést
megelőző munkanap 24.00 óráig - a kuratórium tagjai részére meg kell küldeni.
Sürgősségi indítványt az terjeszthet be a kuratórium részére, - aki rendes előterjesztés benyújtására
jogosult. Ebben az esetben, emailen és telefonon is értesíteni kell a kurátorokat.
Amennyiben a kuratórium nem ismeri el a tárgyalható napirendi pont sürgősségi úton történő
tárgyalásának indokoltságát, úgy a kuratórium a tárgybani indítványt a soron következő, rendes
kuratóriumi ülésen tárgyalja meg.
A kuratórium szükség esetén, alapos indokkal, rendkívüli ülést is tarthat, ezekben az ügyekben legkésőbb a kuratórium ülését megelőző munkanap 08.00 óráig - a rendkívüliség tényének rövid
indoklásával kell összehívni a kurátorokat. Ebben az esetben, emailen és telefonon is értesíteni kell
az érintetteket.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell a meghozott
határozatokat, a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A kuratórium döntéseiről az elnök
az érintetteket írásban értesíti.
A kuratórium köteles gondoskodni a határozatok nyilvántartásának vezetéséről, amelyből
megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, személye. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a
határozatok nyilvántartását az alapítvány székhelyén kell őrizni.
3.
A kuratórium kizárólagos döntési jogköre:
A kuratórium a közalapítvány rendelkezésére álló pénzeszközök, egyéb javak függvényében
dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról.
A kuratórium dönt a közalapítvány céljaira ajándékozott műalkotások, illetve deponált
gyűjtemény elfogadásáról.
Ha az anyagi és személyes támogatást nyújtani kívánó a támogatását az alapító okiratban
rögzítetteken kívül egyéb feltételek teljesítésétől teszi függővé, akkor a feltételek és így a
támogatás elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása, melynek elfogadására a
kuratórium elnökének javaslata alapján legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

napjáig kerül sor.
4.
A kuratórium elnökének feladatai és hatásköre:
A közalapítvány működésének irányítása a kuratóriumi ülések közti időszakban, a kuratórium
döntéseinek megfelelően.
A közalapítvány képviselete.
A kuratóriumi ülések előkészítése, összehívása, vezetése.
Adománygyűjtés a közalapítvány számára
5.
Ellenőrző bizottság működése
Az ellenőrző bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az ellenőrző bizottság köteles
kidolgozni a saját szervezeti és működési szabályzatát.
Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ellenőrző
bizottság akkor határozatképes, ha ülésén a tagok többsége jelen van, a bizottság döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a
kuratórium tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
felügyelő bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
Az ellenőrző bizottság jogosult és köteles vizsgálni, hogy a közalapítványt irányító
kuratórium tevékenysége összhangban van-e a közalapítvány céljával, továbbá ellenőrzi, hogy
a közalapítvány a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően végzi-e könyvvezetését.

-

-

Az ellenőrző bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
A kuratóriumot az ellenőrző bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium
összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha a kuratórium a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az ellenőrző bizottság elnöke felel a bizottság működéséért, az ülések összehívásáért, a
beszámolók elkészítéséért és a jogszabályok által a jogsértések esetére előírt lépések
megtételéért.
Az ellenőrző bizottság vizsgálatainál szakértőket is igénybe vehet.
6.
A kuratórium és az ellenőrző bizottság tagjainak díjazása:
A kuratórium és az ellenőrző bizottság tagjai és elnökei díjazásban nem részesülnek, de
költségtérítésre jogosultak.
7.
Az alapítvány képviselete harmadik személyekkel szemben
Az alapítványképviseletére harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai közül az

alábbiak jogosultak: Gyöngyössy Csaba elnök, akadályoztatása esetén Rohonczi István.
Az alapítványt mindketten önállóan képviselik.
A képviseletre jogosult személyek névaláírásukat az alapítvány előírt, előnyomott vagy
nyomtatott neve alatt a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány szerint kötelesek
használni az alapítvány képviselete során.
8.
A közalapítványhoz való csatlakozás
A közalapítvány nyílt, aki a céljaival egyetért, az anyagi eszközeivel, vagy személyes
munkájával támogathatja. A Közalapítványhoz bármely kül- és belföldi természetes és jogi
személy, valamint jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai vagy
szervezeti egységei, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat a
közalapítványhoz juttatott vagyon teljesítésével, amennyiben a közalapítvány alapító
okiratában foglaltakat elfogadja, illetve azt tudomásul vette, és a közalapítvány vagyonát
bármilyen módon gyarapítja (pl.: pénzzel, vagyoni értékű jogokkal, mobilizálható vagyoni
eszközökkel).
A csatlakozók alapítói jogok és egyéb jogok gyakorlására nem jogosultak.
A csatlakozók jogosultak – a közalapítvány céljaival egyező – javaslatot tenni az általuk adott
vagyon, vagy annak egy részét érintő célirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a
feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium a csatlakozási kérelem benyújtását
követő 60 napon belül összehívott kuratóriumi ülésen, egyszerű szótöbbséggel hozott
határozattal dönt a csatlakozáshoz való hozzájárulásról, valamint annak feltételeiről. A
Kuratórium a döntését 60 napos határidőn belül hozza meg. A Kuratórium döntéséről az
érintetteket a határozathozatalt követő 8 napon belül kell írásban értesíteni. A Kuratórium
visszautasíthatja azt az adományt, amelyet olyan kikötéssel kívánnak juttatni, mely nem
egyeztethető össze a közalapítvány céljával. A csatlakozni szándékozónak írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a jelen alapító okiratban foglaltakat, s milyen módon
növeli a közalapítvány céljaira fordítható vagyont. A vagyoni hozzájárulás (pénzbeli vagy
nem pénzbeli) minimális értéke 100.000.- Ft. A rendelkezésre bocsátás módja pénzbeli
hozzájárulás esetén, a közalapítvány pénzforgalmi számlájára történő befizetés, ideje a
Kuratórium csatlakozás elfogadásáról szóló döntésének az érintettel való írásbeli értesítés
(közlés) átvételétől számított 15 napon belül. Nem pénzbeli hozzájárulás tulajdonjogának
vagy a vagyoni értékű jog átadásának a rendelkezésre bocsátás ideje a Kuratórium csatlakozás
elfogadásáról szóló döntésének az érintettel való írásbeli értesítés (közlés) átvételétől
számított 15 napon belül.
A csatlakozók a közalapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét
nem vonhatják el és nem követelhetik vissza.
A közalapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van a kuratórium
elnökétől pontos tájékoztatást kérni a közalapítványba rendelt pénz, vagy más vagyontárgy
felhasználásáról.
9.
A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkörök
Az utalványozás a számla, illetőleg a megfelelő bizonylat ellenőrzése után a bevételek
beszedését vagy elszámolását, illetőleg a kiadások kifizethetőségét engedélyezi. E
jogosultsággal felruházottak az utalványozók.
Gyöngyössy Csaba és Rohonczi István utalványozási jogköre az alapítvány valamennyi
ügyére kiterjed. A további utalványozási jogot biztosító utasítást ki kell függeszteni a
pénztárban, az utalványozó aláírásával együtt.
A bankszámla felett való rendelkezéshez, az internetbank kivételével, a kuratórium által

kijelölt kurátorok közül a fent megnevezett két személy aláírása szükséges. Nevüket és
aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez, és az aláírási karton egy példányát az
irattárban kell eltenni.
Az internetbank kezelése, az átutaláshoz rendszeresített utalványozási nyomtatvány
aláíratása után, a közalapítvány alkalmazottjának, Martin Péterné pénztárosnak a joga.
Az utalás indításához, az utalványozási nyomtatványon a kurátor aláírása mellett, Deák Nóra
alkalmazott ellenjegyzése is szükséges.
9.1. Pénzkezelés
A közalapítvány kuratóriuma a jelen szervezeti és működési szabályzat ezen pontjába
rögzített pénzkezelési szabályokat rendeli alkalmazni. A kuratórium elnöke jelen szakasz
alapján ezen felhatalmazással pénzkezelési szabályzatot alkothat, amely nem lehet ellentétes
az alapítványszervezeti és működési szabályzatával.
9.1.1. A pénzügyi feladatok és hatáskörök
A közalapítvány pénzügyi tevékenységét - más funkciók ellátása mellett – az elnök irányítja,
a Kortárs Művészeti Intézet alkalmazottjainak illetve a könyvelést végző cég segítségével.
A kuratórium elnökének pénzügyi feladatai:
- a közalapítvány pénzügyi tervének kidolgozása.
- a közalapítvány működése pénzügyi-gazdasági feltételeinek megteremtése.
- a közalapítvány mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítése, a kuratórium elé
terjesztése.
- a közalapítvány vagyonának megőrzésére, növelésére vonatkozó intézkedések kidolgozása,
a végrehajtás ellenőrzése.
- a közalapítvány képviseletében pénzügyi kötelezettségének vállalás, jogok érvényesítése.
- a kuratórium pénzügyi tárgyú határozatainak végrehajtása.
9.1.2. Bankszámlán történő pénzforgalom, fizetési módok
Az alapítvány pénzeszközeit köteles – készpénzben történő fizetések kivételével – a
hitelintézet(ek)nél vezetett bankszámlán tartani, pénzforgalmát ott lebonyolítani. A
bankszámláról egyenlíti ki tartozásait, illetve ezekre folynak be követelései.
A közalapítvány a bankköltségek minimalizálása miatt bankkártyával is rendelkezhet.
A bankkártya kezelése a pénztáros feladata úgy, hogy a bankszámláról való készpénz felvétel
mértékét és indokát írásban jeleznie kell a bankszámla feletti jogosultsággal bíró kurátornak,
illetve a Kortárs Művészeti Intézet igazgatójának.
A házipénztár feltöltésénél, figyelembe kell venni a bankköltség optimalizálásának
szükségességét is.
9.1.3. Házipénztár
A kézpénzforgalmat a házipénztár bonyolítja. A pénzkezelés rendjét a Kortárs Művészeti
Intézet igazgatója felel. A felelősség kiterjed a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő
működésére, az elszámolási és nyilvántartási rendjének kialakítására, valamint ezek
betartásának rendszeres ellenőrzése.
9.2. Iratkezelés, bizonylatok kezelése
A közalapítvány iratkezelése székhelyén/irodájában történik. Az iratkezelést a Kortárs
Művészeti Intézet igazgatója, illetve a közvetlen irányítása alatt működő ügyintéző látja el. A
közalapítvány iratkezelésének irányításáért és ellenőrzéséért az elnök a felelős.
Bizonylatnak minősül minden olyan okmány, amelyet valamely gazdasági esemény
számviteli nyilvántartása céljából készítenek. A közalapítvány által kiállított bizonylatot a
gazdasági művelet, esemény megtörténésének időpontjába kell kiállítani. A bizonylat
adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie, a
bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani.
A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad
adatokat bejegyezni.

A közalapítvány iratait és bizonylatait legalább 5 évig köteles az alapítvány megőrizni.
10.
A közalapítvány gazdálkodása
A közalapítvány gazdálkodása a mindenkor irányadó jogszabályok szerint, az alapító
okiratban foglaltaknak megfelelően történik. A közalapítvány vagyonával való gazdálkodás
során a kuratórium a jó gazda gondosságával köteles eljárni.
A közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon, annak hozadéka, valamint a közalapítvány
működése során utóbb keletkezett vagyon teljes egészében felhasználható a közalapítvány
működés során az alapítvány céljai elérése érdekében.
A közalapítvány vagyonával a kuratórium jogosult rendelkezni. A kuratórium a közalapítvány
vagyonát köteles úgy kezelni, hogy a közalapítvány céljainak megvalósulását, a közalapítvány
folyamatos működését ne veszélyeztesse, és a közalapítvány céljait a leghatékonyabban
valósítsa meg.
A Közalapítvány a készpénzvagyonát 100%-ban felhasználhatja, a műtárgyvagyona nem
költségvetési támogatás igénybevételével szerzett részét értékesítheti.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem
szerezhet.
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető,
a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt törvény vagy
kormányrendelet lehetővé teszi, és pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás
feltételeit és az elszámolás részletes rendjét.
A kuratórium a közalapítványi vagyon felhasználásáról évente költségvetést készít.
A kuratórium az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg elemzi az előző évi
költségfelhasználást, a bevételek alakulását, s ezt követően – ennek tükrében – dönt a
következő éves költségvetésről. A kuratórium az éves költségvetésen belül meghatározza az
egyes kiadási előirányzatokat, s szükség esetén meghatározza az egyes előirányzatokra a
negyedévben felhasználható vagyon felhasználásának konkrét módját.
-

Az alapítvány bevételei a következők:
az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára
vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
egyéb bevétel.
A közalapítvány bármely bevétel/jövedelem növelheti az alapítvány vagyonát, illetve
közvetlenül az alapítvány céljaira fordítható. A jelen célok elérése érdekében az alapítvány
bármilyen vagyontárgyat megszerezhet, megvásárolhat, bérbe vehet, tulajdonában tarthat és
megterhelhet. A közalapítvány vagyona az alapító okiratban meghatározott célokra és az
alapítvány működési költségeinek fedezésére fordítható, és teljes egészében felhasználható. A
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kuratórium az alapítvány vagyonának megfelelő gondossággal köteles kezelni.
A közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A közalapítvány részére juttatott adományokat a
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
A közalapítvány költségei a következők:
a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások):
az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások):
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások):
a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
A közalapítvány kettős könyvvitelt vezet.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A közalapítvány gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratában meghatározott tevékenységére
fordítja. A közalapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tarja nyilván.
A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A közalapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel, és az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A közalapítvány a jelen szervezeti
és működési szabályzat elfogadásának időpontjában befektetési tevékenységet nem végez, így
Befektetési Szabályzatot nem készít.
11.
Munkaviszonyra vonatkozó szabályok
A közalapítvány, mint munkáltató kötelességei, a munkáltatói jog gyakorlása. A munkáltatói
jogkört a kuratórium elnöke gyakorolja.
A közalapítvány, mint munkáltató köteles:
a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb
jogszabályok szerint foglalkoztatni,
a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a
munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabér és egyéb járandóságokat fizetni, az
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,
a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait
gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,
a munkavállaló számára a munkavégzéshez szüksége tájékoztatást és irányítást megadni, és az
alapítvány célkitűzéseit valamint a kuratórium vonatkozó döntéseit a munkavállalókkal
közölni,
a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzésének lehetőségét biztosítani.

