beszélnek. Az embernek a földhöz való viszonya kap
ezálral új rendeltetést, ami felszólítja az embert, hogy a
teremtés tudatos társ-alkotója legyen.
Németből fordította: Herezeg Ágnes és Illyés Zsuzsa
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Hírek
A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNYT, MELYNEK
ALAPÍTÓ OKIRATÁT KÖZÖLJÜK,
1990. DECEMBERBEN BEJEGYEZTE
A SOMOGY MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG
Az 1989. április 22-én kell társasági szerződéssel alapítón Kós
Károly Vállalkozási Oktatási és Kutatási Egyesülés céljául tűzte ki
többek között tanfolyamok, szabadiskolák, kiállítások, előadások szer
vezését és tartását, továbbá lap- és könyvkiadói, illetve ehhez kapcso
lódó szerkesztési, nyomdai előkészíts munkák végzését. Tekintettel
arra, hogy a fenti tevékenységek a magyar és az egyetemes kultúra
hagyományainak, valamint a korszerű szellemtudományos szemlélet
tel történő ötvözésének és terjesztésének szempontjából növekvőjelen
tőségűek, viszont a társadalom és a gazdálkodó szervezetek anyagi
eszközei csökkennek, a Kós Károly Egyesülés igazgatótanácsa arra a:
elhatározásra jutott, hogy az említett tevékenységek támogatására
mindenki számára nyitott, közérdekű és közcélú alapítványt hoz léire.
I. Az alapítók és vagyoni hozzájárulásaik
Kós Károly Vállalkozási,
Oktatási és Kutatási Egyesülés 100.000,__Ft
II. Az Alapítvány neve
Kós Károly Alapítvány
III. Az Alapítvány székhelye
Kaposvár, Dózsa György út 21.
IV. Az Alapítvány közvetlen célja
Az európai és a magyar kultúra legjobb hagyományainak, szellemi
és erkölcsi értékrendjének harmonizálása a korszerű szellemtudomá
nyos szemlélet eredményeivel, mindezek gyökereinek és eredményei
nek feltárása, megismertetése és terjesztése önálló tevékenység kifej
tésével a Kós Károly Egyesüléssel való szoros együttműködésben, az
Egyesülés ilyen természetű erőfeszítéseinek támogatása, s ehhez —
intézmények, gazdálkodó szervezetek, vállalatok, társaságok és ma
gánszemélyek csatlakozásának, anyagi erejük mozgósításának lehe
tővé tételével— pénzügyi támogatások szervezése, szerzése.
V. Az Alapítvány időtartama
Az Alapítványtevők az Alapítványt határozatlan időre alapítják.
VI. Az Alapítvány vagyona
1. A: Alapítvány a jelen okiratban meghatározott célok meghatá
rozott célok megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

Az Alapítvány vagyona áll:
— az alapítók pénzbeli hozzájárulásából.
— a csatlakozók pénzbeli hozzájárulásaiból.
— a névtelenül csatlakozók befizetéseiből.
Az Alapítvány mind az Alapítók, mind a csatlakozók, mind a névtelen
befizetők költséghozzájárulásait, illene pénzadományait az alapítvá
nyi célok érdekében felhasználhatja, de tőkeként is működtetheti, s az
utóbbi esetben az alapítványi célok megvalósítására ennek hozadékait
fordíthatja.
Az Alapítványhoz csatlakozni lehet, akár névvel, akár névtelenül,
vagyoni étékkel bíró tárgyak természetbeni adományozásával, vala
mint szolgáltatások biztosításával is.
Az Alapítványhoz csatlakozni szándékozó maga határozhatja meg,
hogy az általa felajánlott természetbeni hozzájárulást alapítványi
vagyonként, vagy csak haszonkölcsönként bocsátja rendelkezésre. Az
utóbbi esetben a csatlakozó meghatározhatja a haszonkölcsön időtar
tamát is.
Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat.
2. Az Alapítvány induló vagyonár azok az 1. fejezet szerinti pénzbeli
hozzájárulások és természetbeni szolgáltatások képezik, amelyeket az
alapítók az alapítványi célok megvalósítása érdekéhen az Alapítvány
rendelkezésére bocsátanak.
3. Az Alapítvány nyitott, ehhez magyar és külföldi természetes és jogi
személyek bármikor csatlakozhatnak, ha célkitűzéseivel egyetértenek
és értékelhető vagyoni hozzájárulást nyújtanak.
4. Az anyagi hozzájárulás az 1., pontban felsorolt változatok szerint
lehetséges.
5. Az Alapítványhoz való csatlakozás szándékát — a névtelen be
fizetés kivételével — a felajánlott összeg vagy vagyontárgy megjelö
lésével a Kuratóriumnál írásban kell bejelenteni.
6. A vagyoni hozzájárulás az Alapítvány bírósági bejegyzését, illetve
későbbi csatlakozás esetén, a csatlakozás elfogadását követő30 napon
beliil esedékes.
7. Az Alapítvány pénzvagyonát, az alapítványi célra való felhasz
nálásig, a legjobb kamatfeltételeket biztosító pénzintézetnél heréiként
kell elhelyezni, vagy a Kuratórium döntése alapján más, törvényes,
értékállóságot biztosító befektetésben kell tartani. A nem pénzbeli
hozzájárulásokat a Kuratórium döntése szerint a legcélszerűbb módon
kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni.
VII. Az Alapítvány képviselete és vagyonának kezelése
1. Az Alapítvány képviselő és vagyonkezelő szerve a legalább öttagú
Kuratórium, amelynek tagjait a Kós Károly Egyesülés Igazgatótaná
csa választja meg saját kebeléből.
2. A Kuratórium munkáját elnökként Kampis Miklós irányítja, aki
egyúttal az Alapítvány teljes körűfelhatalmazással rendelkező képvi
selője.
3. A Kuratórium elnöke a Kuratóriumnak az Alapítvány működé
séről és saját munkájáról beszámolni köteles és az Alapítvány vagyo
náért teljes személyes és anyagi felelősséggel tartozik.
4. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésére megbízási
jogviszony alapján eseti, vagy állandó jellegű más, erre alkalmas
szakjellegű-, vagy bankintézményi is igénybe vehet, az alapítványi cél
megvalósítása érdekében saját szervezetet létesíthet és munkavállaló
kat is alkalmazhat.
5. A Kuratórium és az Alapítvány szeivezeti és működésifeltételeit
és szabályait a Kuratórium határozza meg. E Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza a Kuratórium elnökének és a Kuratóriumnak,
mint testületnek, továbbá -— ha ilyenre szükség van—, az Alapín’ány
szervezetének, illetve szervezeti egységeinek jogait és kötelezettségeit,
valamint részletes hatásköri szabályait.
6. A Kuratórium saját működéséről és az Alapítvány munkájáról a
célok megvalósításáról az alapítványtevőknek évenként legalább egy
szer nyilvánosan beszámol.
VIII. Az Alapítvány megszűnése
Ha az alapítványi cél nem valósul meg, vagy bármilyen ok miatt
meghiúsul és emiatt az Alapítv ány megszűnik, illetve azt megszüntetik,
az alapítványi vagyont az alapítványtevők és az ismert csatlakozók—
illetve jogutódaik — között kell felosztani az Alapítványhoz való
hozzájárulásuk arányában.
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