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A Veszprémi Törvényszék, mint a jogutód nélkiil megszűnt Német Nemzetiségi

önkormrányzat (8291Bamag, Fő u. 33.) alapítő által létrehozottBamag Jövőjéért Alapítvány
(s2g1 Barnag, Fő u. 33.) alapítói jogosultságainak gyakorlója által az alapítői jogok

lyakorlásaruá s.pk. 60l97l20tli10 sz. végzésben kijelölt Dr Szilágyiné Dr. Kósa Anikó ,

mint alapító
majd Di Szilágyiné Dr. Kósa Anikó, mtnt az alapítói jogok gyakorlójának lemondasa és a

Veszprémi Törvényszék 10.Pk.60.197l20IIl22 szánű végzésében az alapítői jogok

gyakórhs,íra kijelöli pápaíHenrietta, mint alapító tényként rögzítem, hogy a 201I. december

áÓ. napjankelt Barnag Í.ir,'Ojee.t Alapítvany Alapító Okiratát a Veszprémi Törvényszék 6.Pk.

60 I97 l 20 I 7 l 5 számí vé gzé sével nyilvántartásába bej e gyezte,

Azőta az AlapíNrány Alapító Okiraüának módosítása vált szükségessé az a jogszabalyi és

ténybeli változások okárr a Polgrári Törvénykönywől szőIő 2013. évi V. törvénY és az

egyesülési jogról, a közftasznu jogállásról, valamint a civil szervezetek múkÖdésérŐl és

támogatásaról szóló 2011. évi CL)O(V- törvény alapján-

1, lvalapítőz
Német Nemzetiségi önkormőnyzat (829I Bamag, Fő u. 33.) alapító jogUtód nélkiili

megszűnését kövitően a Veszprémi Törvényszék, mint az alapítói jogosultságainak

gyakorlója az alapítóíjogok gyakorlásara a 8.Pk. 6019712011110 sz. végzése szerint

kijelölt személy: Dr Szilágyiné Dr. Kósa Anikót jelölte ki,
tékintettel uoá, hogy az ilapítőijogokat és kötelezettségeket az alapítő átuhánhatja,

ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájérvlást teljesítette.

Dr Szilágyiné Dr. Kósa Anikó alapítói jogairól lemondott, Pápaí Henrietta az alapítő
jogok gyakorlásara vonatkozó elfogadó nyilatkozatot tett. A Veszprémi TörvénYszék

10.pk.60.197l2011l22 számí végzésében az alapítói jogok gyakorlásara Pápai

Henriettát jelölte ki. Az alapítő a vagyoni hozzájárulást teljesítette.

2. Az alapítvány neve: Barnag Jövőjéért Alapítvány

3. Azalapítvány székhelyez 829I Barnag, Fő utca 33.

4. Az alapítői induló vagyon: 50 000_ Ft, azaz ötvenezer forint
készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre

bocsájtott.

5. Az alapítvány célja: a német nemzetiség hagyomanyainak ápolása, a nemzetiségi

kultura_ megőrzése, az elődök által létesített, épített és a természeti örökség, illetve

környezet védelme, alkotóközösségek létrehozása, támogatása, elŐadások,

tanfÓlyamok, nemzetiségi táborok, kiállítások, bemutatók rendezése, közremiíködés a

népművészeti tárgyi, szellemi értékek, hagyományok feltrárásában, ápolásában,

megőrzésében. Kiadványok szerkesáése, készítése, az egyetemes nemzeti és

neázetiségi , valamint más kisebbségi kultura értékeinek megismertetése, kapcsolat

más európai országok hagyományőtzőivel, közös programok, bemutatók szervezése, a

környezet formalása és védelme. A nemzetiségi nevelés és okíatás sokrétÜ támogatása.

Pápai Henrie



6.

8.

Az alapítv ány tevéke nysé ge :

kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása műemlékvédelem,
természetvédelem,
állatvédelem,
környezetvédelem

Az alapitvány jellege:

8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy
bármikor az A|apitrány fennállrása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájérulással
csatlakoáat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapitővá, alapítói
jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot

tegyen a kuratórium részére a vagyonijuttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2.1 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytut, szeryezete prártoktól

fiiggetlen és azoknak anyagitámogatást nem nyújt.

Az alapítv ány id őtartam a :

AzalapitványthatátozatlanidőtartamrahoztaléÍeazalapitő.

Az alapítv ányi vagyon felhasználása :

rc.1.1 Azalapitvány mindenkori vagyona kizárőlag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósíásrára használható fel. Azalapítőivaryonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2.1 Alapítványi céka az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az

alapítrást követően az a\apítványi számlára érkező készpénzadomrány teljes összege

vagy atermészetben nyújtott adomrány fordítható.

10.3,1 Az alapítványi vagyon felhaszrrálása során az egyedi kérelmek alapján a

támogatásokról elfogadott pénzngyiterv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4.1 Ha a csatlakoző tÁmogatő rendelkezett vagyoni juttratása felhasználásátről, Űgy

rendelkezése érvényesüléseről a kuratórium gondoskodik.

Az alapí§ ány ügyvezető szerve:

II.I./ Az alapító az alapitvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló
kuratóriumotnevez. Az alapitő fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke Dr. Szilágyiné Dr.Kósa Anikó (an.: Kővári Magdolna)

lakóhelye: 829íBamag, Fő u, 19.

A kuratórium további tagiai
Debreczeni Lászlőné (an: Jung Mária)
lakóhelye: 829IBamag, Fő u. 14.

Dienes Melinda (an.: Kovács Aranka)
lakóhelye: 829I Barnag, Fő u,

9.

10.

11.

Pápai Henrie
I}r. Pet,g*r firsolya ügyléd
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Az Alapíwány képviseletére jogosult tag képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:

harmadik személyekkel szemben általános és önálló.

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kuratórium két tagának együttes aláirása
szükséges.

II.2.1 A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan idóre szól. A kuratóriumi tagokat az

alapítójelöli ki, s tisztség annak elfogadásávaljön létre,

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- ataghalálával,
- lemondásával.
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ftk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében

és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeferhetetlenségi és kizáró ok
bekövetkeáével,

- aPtk.3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

lt.3.1 A kuratórium biztosítja az alapítrányi célok folyamatos megvalósítását, ehhez

megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett
adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapitvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

lI.4.1 A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolhatő módon.

Í.asbeti igazolhatő módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési cimére

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).

n,5.1 A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza
meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak
tafialmazniakell az alapitrány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét,

idöpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak tgazolrt

módon és olyan idöben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvéte|e és a
kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap e|teljen.

lI.6.1 A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát -
ha az alapítő okirat másként nem rende]kezik - mindhárom tag jelenléte esetén

egyszerű szótöbbséggel, míg kéttag esetén egyhangúlag hozza.

Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit ahatározat kötelezettségvagy felelősség alól mentesítvagy a jogi személy
terh ére másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahaározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki az alapífuány alapítőja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll1.vagy

fl aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

I1.7.1 A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,
kö ltsé geik me gtéríté sére i génl,t tarthatnak.

Pópai Henri



12. Osszeférhetetlenségiszabályok:

I2.I.1 yezető tisáségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásahoz szükséges körben nem korlátoáák.
A vezető tisztségvisel ő igyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezetö tisztségviselő az, ak7t bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés btintetésre ítéltek, amig a btintetett előélethez fúződő hátrrányos

következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltlltás hatálya alatt az

ítéletben meg|elölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisáségviselője nem

lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk.

61.§ (2) bek. i) ponD.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

tisztségviseirő az, akiteltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2,1 Az alapitvány kedvezményezettje és

kuratórium tagja.

annak közeli hozzátaftozója nem lehet a

Az alapitő lalapítői jogok gyakorlőjal, illetőleg törvényes

hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
képviselője és közeli

12.3.1 A kuratórium hatánozathozatalában nem vehet résú. az a személy, akl vagY akinek

közeli hozzártatlozója a hatarozat alapjánkötelezettség vagy felelósség alÓ1 mentesÜl,

vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.
Az alapítő okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.

törvén}, az egyesülési jogról, a köáasznú jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséről és

támogatáséróiszóló 20II. év|CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A léiesító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos

tartalmának. Tekintettel azidőközben bekövetkezett jogszabáIyiváltozásokra a létesítÖ okirat átfogő

és teljeskörű módosítása történt, ezért amegváltozott bekezdések külön kiemelésére nem került sor.

Kelt: Veszprém,2020. miárcius 5.

Barnag Jövőjéért
Alapítvány
H{291 Bamag, Fó u, í}íl.

www,bamag,com
info@bamag,com
Adószám ; 1 82E7974-1-19
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Pápai Henrietta


