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A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány alapító okirata az előzményeket is tartalmaző
egységes szerkezetben

(2017. szeptember 11.)

Alulírott alapítók a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szőIő 2011. évi
CLXXV. törvény alapján a 2005.05.31-én alapított alapítvány alapítő okiratát azalábbiak szerint
módosítjuk.

1,. Az alapítók neve, anyja neve, lakóhelye

Varga Lászlő,3724 Zabar, Ady Endre út 1.

Hibó Daniella,2600 Vác, Barabás Miklós. u. 2.

2. Az alapítvány neve

Hibó Tamás Művészeti Alapítvány

Az alapitvány rövid neve: HTMA

3. Az alapítvány székhelye

3 1 00 Salgótaqán,Úttorők űtja 6.

4. Az alapítvány vagyona
Az a|apítvány cél szerint rendelt vagyona 500.000 Ft.

5. Az alapítvány célja

Az alapítvány fő céljai:
1) Hibó Tamás művészi hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása.
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Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével - kiemelt
figyelemmel a művészetekíe és a felnőttoktatásra - a felszínre nem került tehetségek
számár a me gfelelő színtér, lehető sé g, sikerélmény biáo sítása.
Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása áItaI hozzé$átulni Nógrád megye
kultúrájának, és az egyetemes magyaí kultura folyamatosságának fenntartásához, illetve
annak gazdagításához.
Nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek, a
fiatalok művészeti nevelésére, a felnőttoktatásra, azon belül a hátrányos társadalmi és
szociális helyzetúrétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etníkai kisebbségre.
A kidolgozott programnak megfelelően olyan oktató-, nevelőmunkát végezn| amely
egyidejűleg szolgáIla az évezredes magyar kultúrát és Európai Unió elvárásait.

További célok:
1) A háttányos helyzetú rétegek, etnikai csoportok szocializáciőjának, rehabilitáciőjának

elősegítése, az elthez szükséges szakmai-tárgyi keretek biáosítása, támogatása, a családok,
egyének személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése,
a szociális, egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése, különös tekintettel a
gyermekj óléti- és családse gít ő szolgáIatr a.

2) Hazu és külftrldi oktatási és felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés, közös
pedagógiai programok kidolgozása és együttes megvalósítása, továbbá egymás oktatási
rendszerének megismerése, közös pedagógia kutatások végzése, pedagógiai módszerek
átadása- átvétele.

6. Az alapítvány tevékenysége

Az alapitvanyi célok megvalósítása érdekében oktató-nevelő tevékenységet végez, programokat
tervez, és azokat megvalósítja. Az alapítvány céljait szolgáltatások szervezésével, önszeweződő,
illetve más, a célt szolgáló közösségek, szervezetek segítésével, oktatási és más intézmények
alapításávalésfenntartásávalkivánjaelérni.

Az alapítvény céljai elérése érdekében különösen az alabbi tevékenységeket folytatja:
1) köznevelési és közművelődési intézmények létesítése és fenntartása,
2) iskolarends zeren kívüli oktatás
3) együttműködés bel- és külföldi oktatási és felnőttoktatási intézményekkel, oktatást támogatő

szervezetekkel, illetve oktatási tevékenység folytatása határon túli területeken, különös
figyelemmel a magyarok lakta hataron túli régiókra,

4) az oktatás minőségét fejlesztő konferenciák, illetve az a|apitvány céIjához kapcsolódó más
konferenci ák szerv ezé se, l eb onyo l ít ása, tátmo gatás a,

5) diáküdültet és, táhotoztatás szerve zése, megtartása, tátmogatása,
6) művészeti alkotó táborok előkészítése és megrendezése,
7) míivészeti és oktatást segítő kiadványok (könyv, jegyzet, segédanyag, hang- és képhordozó

stb. ) ké szíté se, megj elenteté se, illetve ezek létreh o zásának támo gatása,
8) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a

kapcsolódó szolgáltatások,
9) rehabilitációs foglalkoztatás,

2)

3)

4)

5)
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1 0) kulturális tevékenység,
1 1) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesáés,
I2)a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának

elősegítése,
13) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység,
I 4) szo ciáIis tevékenys é g, családsegítés, időskoruak gondozása,
15) környezetvédelem,
16) gyermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és ifiúsági érdekképviselet,
17)amagyar nemzet határon tuli részeiheztartozőkmagyar nyelvű oktatásban, képzésben való

részvételének elősegítése.

7. Az alapítvány jellege

Az alapítvánv nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az
Alapítvany fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás
ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítői jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót
megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának
felhasznáIására vonatk o ző an.

Az alapitvény közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szetvezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak any agi támo gatást nem nyúj t.

8. Az alapítvány időtartama

Aza|apítványthatérozatlanidőtartamrahoztáklétreazalapítók.

9. Az alapítványi vagyon felhasználása

Az alapítvány mindenkori vagyona kizarőlag a jelen alapítő okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítői vagyonnal az alapíBrány igyvezető szerve, a
kuratórium gazdálkodik.
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az
alapítványi számlfuaérkezőkészpénzadomány teljes összege vagy atermészetben nyújtott adomány
fordítható.

Az alapítvánvi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek esetén atámogatásokról elfogadott
pénzügyi terv és határozat alapjan a kuratórium dönt,
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Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
Az alapitvány céljainak elérése érdekében, az alapítvény céljaira rendelt vagyonból páIyázat, vagy
kérelem útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, a|apíNányi díjat létesíthet és dönthet odaítéléséről,
anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenysé g) szetvezet részére, arnely az
alapitvény céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. Az alapítvány
a kuratórium hatánozata alapján önálló szervezésben megvalósuló rendezvényeket is tarthat.

10.Az a|apítók gyűlése

Az alapitői jogok gyakorlói évente legalább egyszer gyűlést tartanak, melyen teljes köníen
áttekintik az alapítvény működését, és szükség szerint döntést hoznak azokban az ügyekben,
melyeket jogszabály az alapítő illetékességébe utal. A gyűlésen a döntéshozatal egyszeríi
többséggel történik, melynek eredményét írásban rögzítik, és azt az érintettek számfua
nyilvánosságra hozzék. Az alapítói gyűlés, ha a részvevők egyhangúlag másként nem döntenek,
zátrt.

A gyűlésre az itt nem szabáIyozott kérdésekben a2013. évi V. tv-nek az egyesület közgyűlésére
vonatkozószabályutkellmegfelelőenalkalmazni

I1.Az alapítvány ügyvezető szerve

Az alapítők az alapítvány vagyonának kezelésére három tetmészetes személyből álló kuratóriumot
hoznaklétre, Az alapítók fenntartják a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke:

Hári Ildikó Erika, 3100 Salgótagán, Szerpentin út 31 . 2l2. Anyja neve: Köblös Irén Margit

A kuratórium további tagai:

Varga Lászlő,3124 Zabar, Ady Endre út 1.

Dr . Parőczai Csaba Gergely, 3 1 8 1 Karancsalj a, Rakóczi út I37 .

Varga LászIő alapítő kuratóriumi tagkónt tészt vesz az alapítői célok megvalósításában. Az alapítői
kör a kuratóriumban kisebbségben van) az alapítői vagyont érintő kérdésekben döntő szava nem
lehet.

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásiának módja önálló és
általános..
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A kuratóriumi tagok kijelölése hatérozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapitőkjelölik ki,
s a tisztség annak elfogadásávaljön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
1) ataghaláIával,
2) lemondásával,
3) a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk.

61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi éskízarő ok bekövetkeztével,
4) aPtk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

A kuratórium biztosítja az alapitványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
sziikséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról,
illetve, visszautasításáról.

A kuratórium elnöke személyesen, yagy az áItala meghatalmazott személy űtján látla el az
alapítvány működtetéséhez, ügyeinek intézéséhez szi,ikséges adminisztratív, gazdálkodási és
operatív feladatokat, illetve ezek intézésére munkavégzésre irányuló jogviszony keretében
természetes vagy jogi személy részére megbízást adhat.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja,

A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolhatő módon. A
kuratóriumot az elnök, vagy legalább két kuratóriumi tag l,ivhatla össze írásban, a napirendi pontok
megjelölésével, feltüntetve az ülés helyét és idejét is. Írásbeli tgazolhatő módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. qánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés vísszugazolásra kerüljön
(elektronikus tértivevény), illetve a meghívó személyes átvételének aláírással történő igazolása.

Az ülést bármelyik alapítő kérésére is össze kell hívni.

A kuratórium akkor határozatképes, ha azonlegalább két tag jelen van. Határozatát mindhárom tag
jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg kéttagesetén egyhangúlaghozza.

A határ ozat me ghozatalakor nem szav azhat az,
a) akit a hatáíozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy

terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződéstkell kötni; ;

c) aki ellen ahatátozat alapjánpert kell indítani;
d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

álI;vagy
e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Amennyiben a kuratórium elnöke megbízásánól lemond, vagy az alapítók tisáségéből visszahívják,
az új elnök bírósági bejegyzéséig az elnök feladatait a titkár Iátla eI a működés folyamatosságanak
biztosítása érdekében.
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12.A kuratórium hatásköre és eljárásának szabályai

A kuratórium
a) gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről;
b) elkészíti beszámolój át az éves tevékenységéről és határoz az éves költségvetéséről;
c) szükség esetén kezdeményezi az Alapító Okirat módosítását az alapítőkfelé1'

A kuratórium dönt
a) a feltételhez kötött adományok elfogadásaról;
b) ösztöndíj ak adományozásáről;
c) páIy énatok kiírásáról, pályaművek elbírálásáról ;

d) mindazon ügyekben, mely az alapítviny cél szerinti múködését érinti és nem alapítói jogkör.

A krrratórium a napirendjén szereplő ügyekben a tagok részvételével, ülésen dönt. Kivételes esetben
ülés nélkül, írásban is lehet dönteni, amennyiben az egyes tagok döntése beazonosítható és hiteles.

A kuratórium minden tagja egy szavazattalbír.

Kuratóriumi ülést lehet tartani távközlési eszközök útjan is (pl. videokonferencia), amennyiben
biáosítható, hogy az iJlés résztvevői ezen egyidóben részt tudnak venni, és valamennyi fél a
technika hasznáIatáhól eredő félreértésektől mentesen kommunikálni tud egymással. A távközlési
e szközök használatát az iJlé s j e gyzőkönyvében fe 1 ke 1 1 tiintetni.

A kuratórium üléseiről és határozatairől jegyzőkönyvet kell felvenni, a hatérozatokat
folytatólagosan vezetni kell (Határ ozatok könyve).
A Hatánozatok könyvét és a jegyzőkönyVeket a kuratórium tagsai, az alapítő vagy csatlakoző
bármikor megtekinthetík az alapítvány székhelyén. A fenti ügyiratokat a kuratórium elnöke vagy
títkétra v ezetí és őrzi.

Ahatározatoknak tartalmazni kell a döntés tartalmát,időpontját éshatátyát a döntést támogatók és
ellenzők arényát, személyét, valamint -ha ez értelmezhető - a döntések végrehajtásáért felelós(ök)
megnevezését.

Az alapitvány ügyeinek folyamatos intézésére a kurátorok maguk közül kuratóriumi titkárt
váIaszthatnak.

A kuratórium valami nt az alapítvány működésével kapcsolatos iratok tárolására az alapitvény
székhelyén kerül sor. Az iratokba való betekintést a kuratórium elnöke, akadá|yoztatása esetén a
titkar engedélyezi.

Az alapítvany és a kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokat mindazon személy
jogosult megtekinteni, aki jogi érdekét igazolja, és akit erre jogszabály felhatalmaz. Az
iratbetekintést a kuratórium elnökétőI,vagy akadáIyoztatása esetén atitkáratől kell kérelmezni, akik
az érdekeltség és a jogi felhatalmazás vizsgálatát követően értesítik akéreImezőt az iratbetekintés
helyéről és idejéről, a betekintés módjáról, mértékéről.

A kuratórium és az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával kapcsolatos
egyéb közlések megtételérepáIyéaat, felhívás vagy más információs úton kerül sor.
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A kuratórium ülései nyilvánosak, azonban a kuratórium határozata alapján az elnök,
akadályoáatása esetén a titkár záfi. ilést rendelhet el különösen a személyiségi jogok, személyi
adatok védelme érdekében.

A kuratórium az érintettekre vonatkoző határozatait, döntéseit - ha az ülésen nem vesznek résá -
írásban küldi meg, illetve a beszámolók közreadásával kerül nyilvánosságra.

A beszámoló elfogadása után az alapítvény működéséről és gazdalkodásáról a nyilvránosságot
tájékoztatni kell, annak legalább a székhelyen történő kifiiggesztésével.

A kuratórium taga, illetve bármely természetes és jogi személy az alapítvény céljainak
megvalósítása érdekében kifejtett munkájáórt dfiazásban részesülhet. A kuratóriumi tagsági
feladatok ellátásával kapcsolatos közvetlenül felmenilt, igazolt kiadásokat az alapítvány megtéríti.
A kuratórium joga, hogy a dtlazás konkrét feltételeiről, mértékéről és időtartamárőI az érintettekkel
- szükség szerint, a körülmények, mindenekelőtt az alapitvány vagyoni helyzete fi,iggvényében -
külön megállapodást kössön. A javadalmazás és díjazás az alapítői célok elérését nem
veszélyeáetheti.

13.Összeférhetetlenségi szabályok:

Kuratóriumi tag M a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásáho z szük sé ge s kö rb en nem korlát o zták.

A kuratóriumi tag feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
biintetésre ítéltek, arrúg a büntetett előélethez f(tződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
Nem lehet kuratóriumiíag az, akitvezető tisztségviselő foglalkozástőljogerősen eltiltottak.
Nem lehet kuratóriumi tag, aki közügyektől eltiltó ítélethatálya alatt á11 (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatbarl megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit
eltiltottak a vezető tisáségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettle és annak közeli hozzáttartozója nem lehet a kuratórium taga.
Az alapitő lalapítőijogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem
lehetnek többségben a kuratóriumban.
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A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzéttartozőja ahaténozat alapjén kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapítő okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgari Törvénykönlvről szőlő 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, aközl,nsznújogállásról, valamint a civil szewezetek működéséről és
tánogatásáról szóló 20II. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelőenalkalmazní.

Kelt: Salgótarján,2017 . szeptember 1 1.
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Ügyvédi ellenjegyzés

Az aláír ások valódi ság át igazolom.

Dn Eenkó Balázs üryvéd
3100 §a]gótaaán, Alkotnáry rtt 3. fun,
Adosz:ím: 531 31331-1-32 Ki§ádúuó
Szlsz,: 1010372&ileZrrOOOt001009
Teldol: +3G20l9ó12 l55
Emaii: iroda@rbento_hu
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