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I. Általános rendelkezések 

A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő 
szerve. Kezeli az alapítvány vagyonát és képviseli az alapítványt hatóságokkal és 
harmadik személyekkel szemben. A kuratórium biztosítja az alapítványnak az 
alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését. Gondoskodik az 
alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő 
felhasználásról. 
 
A kuratórium dönt minden, az alapítvány feladatkörét érintő kérdésben. Felelős az 
alapítvány vagyonának hatékony működtetéséért, gyarapításáért és a vagyon 
alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért. Felügyeli a kuratórium elnökének 
tevékenységét. 
 
Tevékenységét az érvényes jogszabályok, valamint az Alapító Okiratban, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Ügyrendben foglaltak szerint végzi.  
 
A Kuratóriumot az elnök képviseli. 
 
 

II. A Kuratórium feladata és hatásköre 

A kuratórium feladatai 
 

- az alapítvány folyamatos működésének, szakmai, pénzügyi és gazdasági 
tevékenységének biztosítása; 

- az alapítványi vagyon kezelése, az alapítvány céljait szolgáló tevékenységek 
szervezése, segítése, népszerűsítése; 

- az alapítványi vagyon gyarapítása, az ennek érdekében elhatározott gazdasági 
tevékenység irányítása, ellenőrzése; 

- döntés a támogatások, hozzájárulások mértékéről, valamint a Vándor Sándor 
és Révész László-díj odaítéléséről; 

- az alapítványhoz csatlakozni kívánók ajánlatának elfogadása vagy elutasítása; 
- döntés az éves gazdálkodási terv, a költségvetés, az éves beszámoló és a 

közhasznúsági jelentés elfogadásáról, jóváhagyásáról; 
- az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatainak 

kidolgozása az alapító jóváhagyásával; 
- más, hasonló célú szervezetekkel, csoportokkal történő együttműködés 

kezdeményezése, fenntartása; 
- mindazon feladatkörök ellátása, amit az alapítvány Alapító Okirata vagy a 

jogszabályok az alapítvány kuratóriumának hatáskörébe utalnak 
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A kuratórium hatásköre 
 

- az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának meghatározása, 
módosítása; 

- a kuratórium ügyrendjének meghatározása; 
- döntés a rendelkezésre álló (bocsátott) vagyon felhasználásáról; 
- az alapítvány által létrehozott feladatkörök betöltésére alkalmas személyek 

felkérése, kinevezése; 
- az alapítvány éves gazdálkodási tervének, a beszámolónak és mérlegének 

elfogadása; 
- pályázatok, ösztöndíjak kiírása, a beérkezett pályaművek elbírálása; 
- az alapítvány céljai megvalósítása érdekében pályázatok benyújtása; 
- döntés azokban a kérdésekben, amelyek jogszabály szerint a kuratórium 

hatáskörébe tartoznak, illetve amelyek az alapítvány szervezeti és működési 
szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
 
 

III. A Kuratórium szervezete 

A kuratórium létrehozása, a kuratórium tagjai 
 
A kuratórium három tagú, az elnökből és további két tagból áll. Az elnök és a két 
kuratóriumi tagot az alapító jelöli ki, melynek során figyelembe veszi a Budapesti 
Vándor Kórus Barátai Egyesületének véleményét és javaslatát.  
 
Az elnök és a kuratóriumi tagok megbízatása 3 évre szól.  
 
A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- az alapítvány megszűnésével; 
- lemondással; 
- a kuratóriumi tag halálával; 
- visszahívással; 
- a megbízatás időtartamának lejáratával. 

 
A kuratóriumi tagjainak kijelölését – amennyiben tevékenységük az alapítvány céljait 
veszélyeztetné – az alapító visszavonhatja. 
 
A Kuratórium tagjai: 
 

1. Sassné Dr. Berényi Eszter   
    lakcím: 2737 Ceglédbercel, Radnóti u. 9. 

anyja neve: Soós Klára 
    szig. szám: 453815MA 
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2. Vizkeleti Beáta lakcím: 3535 Miskolc, Kuruc u. 65. 1/3 
anyja neve: Gyulyás Erzsébet 
szig. szám: 935891BA 

 
3. Bati-Béleczki Anita lakcím: 1073 Budapest, Dob u. 100. 

anyja neve: Müller Ildikó 
szig. szám: 395263MA 

 
 
A Kuratórium elnöke Sassné Dr. Berényi Eszter. 
 
 
 
A kuratórium tagjainak kötelezettségei 
 

- az ülésen való megjelenés; 
- jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja; 
- a tárgyalásra kerülő ügyben való felkészülés; 
- alkotó, felelősségteljes részvétel a témák megtárgyalásában; 
- a kuratórium által a tagokra osztott feladatok végrehajtása, tevékenységek 

ellátása; 
- az Alapítvány ügyeiről szerzett értesüléseit, bizalmas és alapvető fontosságú 

információkat üzleti titokként köteles kezelni. 
 
 

 
A Kuratóriumi tagok feladata, és hatásköre 
 

- személyes részvétel a kuratórium ülésein, a felmerült kérdésekben szavazással 
való állásfoglalás; 

- a tárgyalásra kerülő ügyben való felkészülés; 
- aktív részvétel, véleménynyilvánítás a napirendben szereplő témák 

tárgyalásában; 
- a szabályzatok és az éves munkaterv elkészítésében való közreműködés; 
- javaslat pályázati témákra; 
- az Alapítvány vagyonának a gyarapítása; 
- a vállalt feladatok elvégzése; 
- a személyiségi jogok és a titokvédelmi előírások betartása 
- az alapítvány képviselete. 

 
 
A kuratóriumi tagok jogai 
 

- az ülésen való felszólalás; 
- javaslattétel valamely kérdés napirendre tűzésére és megtárgyalására; 
- a jogsértőnek ítélt kuratóriumi határozat bírósági felülvizsgálatának kérése. 
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A Kuratórium elnökének feladata és hatásköre 
 

- gondoskodik az Alapítvány szabályszerű működéséről a jogszabályokban 
előírt nyilvántartási, elszámolási, fizetési, stb. kötelezettségek betartásáról; 

- képviseli az Alapítványt a hatóságok előtt, valamint jogi és magánszemélyek 
felé; 

- szerződéseket köt az Alapítvány nevében; 
- szervezi az Alapítvány vagyonának gyarapítását; 
- dönt a kuratóriumi ülések időpontjáról, összehívja a kuratórium üléseit, 

elnököl azokon; 
- irányítja a folyamatos működésből eredő teendők ellátását az Alapító Okirat 

keretei között: 
o gondoskodik a kuratóriumi ülések előkészítéséről, a döntések 

végrehajtásáról; 
o rendelkezik az alapítvány működéséhez szükséges feltételek 

megvalósításáról; 
o gondoskodik az alapítványi vagyon legjobb hasznosulásáról; 
o kontrollálja az adományozások lebonyolítását; 
o dönt az alapítvány működéséhez szükséges kiadások kérdésében. 
o gyakorolja az aláírási, az utalványozási jogokat; 

- ellátja mindazokat a tevékenységeket, amelyekkel a kuratórium megbízza. 
 
 

IV. A Kuratórium működése 

 
A kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze a tagoknak az ülés napját legalább nyolc 
nappal megelőzően írásban megküldött – az ülés napirendjét és az ahhoz tartozó 
írásbeli előterjesztéseket tartalmazó – meghívó útján.  
 
A kuratóriumi ülések nyilvánosak. 
 
 
A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen az összes kuratóriumi tag jelen 
van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 
minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. 
 
 
Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan 
napirenddel össze kell hívni. 
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A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyből megállapítható a Kuratórium 
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti 
megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat 
sorszámmal ellátva. A jegyzőkönyvet az elnök által megbízott személy készíti, 
hitelesítését két, a döntéshozatalban részt vett kuratóriumi tag végzi. 
 
 
A kuratóriumi feladata olyan nyilvántartás vezetése (Határozatok könyve), amely 
tartalmazza a kuratóriumi döntések meghozatalának 

- időpontját; 
- tartalmát; 
- időbeli, személyi és tárgyi hatályát; 
- a döntésben részt vevő kuratóriumi tagok személyét, valamint támogató, 

ellenző, tartózkodó szavazataik arányát. 
 
 
A jegyzőkönyveket sorszámozva és lefűzve kell az Alapítvány iratai között 
megőrizni. Folyamatos kezelésüket a kuratórium elnöke, vagy az általa megbízott 
személy látja el. 
 
A kuratórium a döntés meghozatalát követő 15 napon belül köteles a döntésről 
írásban, igazolható módon tájékoztatni az érintetteket. 
 
 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján: 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás. 

 
 
Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének módját, a 
beszámolókat, a közhasznúsági jelentést, a kuratóriumi döntéseket, valamint minden 
más dokumentumot, amelynek közzétételét jogszabály sajtó útján rendeli el, vagy 
amelyet jogszabály alapján nyilvánosságra kell hozni, az Alapítvány hivatalos 
honlapján kell közzétenni. 
 
A szolgáltatások igénybevételének módját az Alapítvány a székhelyén kifüggesztve, 
illetve a honlapján hozza nyilvánosságra. 
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Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak. A 
kuratórium köteles biztosítani, hogy az iratokba az Alapítvány székhelyén, minden 
hónap első munkanapján 17-19 óra között – előzetes bejelentkezés alapján – bárki 
betekinthessen. 
 
 

 
 

V. Záró rendelkezések 

Az Ügyrend kizárólag az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatával és 
Alapító Okiratával együtt érvényes. Az Alapító Okiratban és Szervezeti és Működési 
Szabályzatában bekövetkezett módosítások átvezetése automatikus és kötelező 
érvényű a Kuratórium Ügyrendjére. 
 
Az Ügyrend, ill. annak esetleges módosításai a jóváhagyás napján lépnek hatályba. 
Az elfogadásról és a módosításokról – a Kuratórium javaslata alapján – az 
Alapítvány alapítója dönt. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. május 10. 
 
 
 

Elnök 
 
 
 
Záradék: 
 
Az Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjét az alapító  jóváhagyta. 
 
Az Alapító Okirat módosítását az alapító a 12/2011. (VI. 27.) határozatával 
jóváhagyta.  
 
Az Alapító Okirat módosítását az alapító a X/2012. (V. 10.) határozatával jóváhagyta.  
 
Budapest, 2012. május 10. 
 
 
 

Alapító 
 


