
ALAPiTO OKIRAT

(modosit6sokkal egys6ges szerkezetben,
legutols6 modoslt6s d6lt. vastaqitott d1hrtzott betUkkel szedve)

2019.februAr 26.

\J*-^;%!,=
Tdrincsi Csaba

a mai napon k6z6rdekU alapitvdnyt hoz l6tre
az alAbbiak szerint:

A m6dosul6 r6sz: l.,Az alapitvdny neve



t.

Az Alapitvdnv neve: r+anpasry Ldtmpds g2 KLzhaszn(t Atapitvilny

Az Alapitv5nv sz6khelve: 2114Va1k6. Arany J6nos [1.15.

Az Alapltv6nv k6pvisel6ie: a Kurat6rium elnoke

Az Alapitvdnv besorol6sa: kOzhaszn0

il.

Az Alapitvdnv c6lia

1. lnt6zetben 616 s6rUlt emberek integr6ci6ra val6 felk6szlt6se, adaptdcios otthonh6z
l6trehoz6sa, 6s a k6s6bbiekben a fenntart6s tdmogatSsa. (A Szociflilis igazgatasr6l es
a szocdlis elldtdsokrol sz6l6 1993.6vi lll.tv. /tovdbbiakban: Szoc.tv./85/A.5., itZ.g.,t

2. Az Alapitv6ny 6ltal v6gzend6 k1zcdrt kdzfeladatoik, amelyeknek elldtds6r6l
t6rv6nynek, vagy mds jogszab6ly alapjSn helyi 1nkormdnyzati illetve illtami fetadat
(1 993. 6vi I I l.tv. 59. g, 86.9);
Eg6szs6gmeg6z6s, betegs6g megel6z6s, gy6gyit6, eg6szs6gugyi rehabilit5cios
tev6kenys6 g (Szoc.tv. 72.9)

szocidlistev6kenys6g, csalddseglt6s, id6skor0ak gondoz6sa, szoc.tv. 65/c.5.)
Nevel6s 6s oktat6s, k6pess6gfej leszt6s, ismeretterjeszt6s
G_yermek es ifjris6gv6delem, gyermek 6s ifj0sdg erdekkepviselet (7997.XXXl.tv.
/Gyvt./ 53/A.9.)
H^6tr6nyos helyzetU csoportok tdrsadalmi es6lyegyenl6s6g6nek el6segit6se
(Szoc.tv.75.g)

Rehabilit6ci6s foglalkoztat6s (Szoc.tv.99/8.9.)
A.. munkaer6piacon hdtr6nyos helyzet( r6tegek k6pz6s6nek, foglalkoztat6s6nak
el6seglt6se 6s a kapcsol6d6 szolg6ltat6sok

Az Alapitv6ny v6llalkoz6si tev6kenys6get csak k6zhasznf c6ljainak
megval6slt6s5nak 6rdek6ben , azokal nem vesz6lyeztetve v6gez, figyelemmel2Oll.
6vi CLXXV. T6rv6ny (tovdbbiakban: Civit tv.)3a.9.(1 ) b.)pontjdra

Az Alapitvdny gazditlkodSsa sordn el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, az Alapit6
Oki ratba n m eg hat6rozott tev6kenys6g re ford ltj a.

Az alapitvany k6zvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat. Az AlapitvSny p6rtoktol
fUggetlen, azokt6l t6mogat6st nem kap, orszdggyril6si kepvisel6jeloltet a iendelkez6
nyilatkozat 6v6t megel6zS utols6 v6laszt5son nem 5llit, illet6leg p5rtok t6mogat6s6t,
pSrtokt6l t6mogatSs elfogad6s6t, valamint orszdggyUl6si k6pvisel6jel6lt 6llitds6t a
tov6bbiakra is kiz6rja.

ilt.

Az Alapitvdnv c6li6ra rendelt vaovon

3.

4,
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Az Alaplt6 70.000,- Forintot, azazhetvenezer forintot bocs6t rendelkez6sre. Az Osszeget
jelen okm6ny al6ir6s6t kdvet6 15 napon belUl el kell helyezni az AlapitvSny nev6re nyitott
p6nzintezeti sz6ml6n.

Az Alapitv6ny nyitott. Vagyon6t gyarapithatj6k a belf6ldi 6s kUlfdldi term6szetes 6s jogi
szem6lyek (gazddlkod6 szervezetek, sz6vetkezetek, p6nzint6zetek, v6llalkozok,
t6rsas6gok, stb.) belfdldi vagy kUlf6ldi fizet6eszk6zbeni vagy term6szetbeni adomdnyai,
az alapilvdny javdra v6gzett t6rsadalmi munka, vagy m6s szolg6ltatds form6j6ban
ny0jtott segits6g.

Az Alapitv6ny celjdra rendelt vagyont n6veli mbg az alapit6i vagyon kamatai, az
Alapitvdny saj6t v6llalkoz6sdb6l sz1rmaz6 eredm6ny 6s egy6b, mtik6d6s sor6n
keletkez6 bev6telek.

Az Alapitv6ny jav6ra tett adomdnyozds Alapitv5nyi tags6got nem keletkeztet.

lv.

Az Alapltv6nv c6li6ra rendelt vaovon felhaszndl6sa

Az alaplto vagyonnak csak a kamatai, de ezen felul az Alapitvdny vagyon6ba kerUlt
minden eszk6z az Alapltv6nyi c6lok megval6sitAsAhoz- szabadon felhaszndlhat6:
- Az int6zetben 616 s6rult emberek felk6szit6se a kinti 6letvitelre,
- Adapt6ci6s otthonhSz l6trehoz6sa, s6rUl6s specifikus adapt6l6sa, fenntartdsa,

korszerUsit6se,
- A lak6k 6letvitel6nek t6mogat6sa (szUks6ges felUgyelet biztosit6sa, eg6szs6gUgyi

e I l6t6s, 6tkeztet6s, ruhlzat biztos it6sa, stb. )

Az Alapitvdny vagyonkezel6 szerv6nek 6s az 6ltala l6trehozott szervezeti egysegek
m0kdd6set biztoslt6 szem6lyi tSrgyi feltetelek megteremt6s6re 6s fenntirtds6ra
fordlthat6 dsszegekre is az alapitvdnyi vagyon ny0jt fedezetet.

V.

Az Alapltvdnv leqf6bb szerve a Kuratorium

A Kurat6rium elndk6t es n6gy tagjSt az alapilo k6ri fel, illetve bizza meg -hat6rozailan
id6re- a kurat6riumi feladatok ell6t6sdval, 6 hivhatja vissza, amennyibenlev6kenys6gUk
az Alapitv6ny c6lj5t vesz6lyezteti.

A kurat6riumi tags5g megszfi nik:
- PE 6rintett halSlSval
- Az erintett k6zUgyektSl val6 eltilt6sdval
- Az 6rintett lemond6s6val
- PE 6rintett megbizat6sdnak lej6rta el6tt az alapitv6nyi cel megvalosit6sdnak

kdzvetlen vesz6lyeztet6se eset6n az alapit6i jogok gyakorl6ja visszahiv6sa alapj6n,
(Ptk. 3:398. S (2) bekezd6se)

A Kuratorium Ul6seit szUks6g szerint, de legalSbb f6l6venk6nt tartja. Az 0l6seket a
Kurat6rium elndke lr6sban, az Ul6st megel6z6en 15 nappal a napirendi pontok k6zl6s6vel
hlvja 6ssze. A kurat6riumi Ul6s id6pontj6r6l sz6lo kiertesit6sben szerepeltetni kell:
- A megt6rgyal5sra kerul6 napirendi pontokat 6s azok el6terjeszt6it.
- Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolt ir5sbeli elSterjeszteseket a ki6rtesit6sekhez

mell6kelni szUks6ges.
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4.
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Az ul6seken az elndk elndkdl, akad6lyoztat6sa eset6n ezt a tisztet az itllala felk6rt
Kurat6riumi tagra 6truh6zhatja. Ennek hi6ny6ban az elndki tisztet a korban legid6sebb
kurat6riumi tag t6lti be.

A Kurat6rium dont6seit nyilt szavaz6ssal 6s egyszer0 sz6tdbbs6ggel hozza meg.
A Kuratorium akkor hat6rozatk6pes, ha azon a kurat6riumi tagok kdz0l legaldbb h6rom
jelen van. A hat6rozatk6ptelen kuratoriumi Ul6st - azonos napirendi pontokkal - 15
napon belUl 0jra 6ssze kell hivni, ez az Ul6s m6r (a megjelent tagok sz6mdt6l fUggetlenUl)
hat6rozatk6pes lesz,

3.a. AuAlapitvSny felugyel6 bizotts6gdnak kotelez6 osszehlvnia a kurat6riumi iil6st, a
Civil tv, t6rv6ny 41 S. (4) bekezd6sben foglaltak eset6ben.

A kurat6riumi tagnak, aki tobbsz6r indokolatlanul, vagy igazolatlanul maradt tdvol a
kurat6rium i u l6s16l, visszah iv5s6t kell kezdem6ny ezni az alaplt6t6l.

A kurat6riumi itl6sr5l minden esetben jegyz6kdnyvet kell felvenni. A jegyz6konyvnek
tartalmaznia kell:

- A kurat6riumi Ul6s hely6t 6s idej6t
- A megjelentek nev6t
- A kurat6riumi Ul6sen elhangzott hozzilszolAsokat, v6lem6nyeket 6s a sz6beli

el6terjeszt6sek tdrgy6t
- A kurat6riumi Ul6sen hozott ddnt6sek (hat6rozatok) ellen 6s mellette szavaz6k,

valamint a tart6zkod6k nev6t.

A lezdrt jegyzSk6nyvet meg kell kUtdeni:
- A Kurat6rium tagjainak
- Az alapit6nak (az alapillknak)
- A felUgyel6 bizotts6g eln6k6nek
- A meghlvottaknak
- Azok r6sz6re, akikre n6zve a kurat6riumi Ul6sen hozott ddnt6sek, (hat6rozatok)

jogosults6gokat, vagy kdtelezetts6geket Sllapitanak meg.
A Kurat6rium Ul6sei nyilv5nosak. Az Ul6sek id6pontj6rol a Kurat6rium elnoke a sz6khely
szerint illetekes dnkorm6nyzat 6ltal hozott rendeletekkel azonos m6don tSjekoztatja a
nyilv6noss6got.

A Kurat6rium elndke az Alapitviny gazdirlkod6s6nak legfontosabb adatait, valamint
tev6kenys6g6nek ism6rveit, az Alapitv6ny honlapj6n (lampas92.hu) hozza
nyilvdnossSgra.

6. A Kuratorium elndke egyben az Alapitv5ny k6pviseldje is. Az Alapltv6ny eln6k6t megilleti
az utalv6nyoz5s joga, amelyet mindenkor valamelyik kurat6riumi taggal egyUtt gyakorol.
Akad6lyoztat6sa eset6n - a halaszthatatlan esetekben - az utalv6nyozes jogdt csak
h6rom kurat6riumi tag egyUttesen gyakorolhatja.

7. A Kurat6rium eln6ke gyakorolja a munk6ltatoi jogokat az AlapitvAny alkalmazottai 6s a
Kurat6rium d6nt6se alapj6n l6trehozott egyes szervezeti egys6gek vezet6ifelett.

8. A kuratoriumi tagok saj6t kdrUkb6l aleln6k6t v6lasztanak, aki jogosultt6 villik az eln6k
Sltal6nos helyettesit6s6re.

9. A Kuratorium mUkdd6se sordn szUks6gess6 vdl6 r6szletes szab6lyokat - a Szervezeti 6s
Mfik6d6si Szabfilyzat keret6ben - maga alkotja meg.

10. A Kurat6rium legf6bb feladatai
- D6nt6s egyes tev6kenys6gi kdr6kre fordithat6 alapitvSnyi vagyon m6rt6k6rdl 6s

felhaszn6l6s616l,
- Ddnt6s v6llalkoz6s folytatds516l, vagy vSllalkozdsban va16 r6szv6tel16l,



- Ddnt6s az egyes tev6kenys6gi k6r6ket ell5t6 szervezeti egys6gek l6trehozSs6rol,
megszervez6s6rol, a mUk6d6sUkhdz szUks6ges felt6telek megteremt6s6r6l,
feladata ik meg hat6ro zAsilr 6,,, vezetdj U k kiv6laszt6sa, ki nevez6se,

- A Kurat6rium 6s az egyes szervezeti egys6gek mUk0des6hez szUks6ges
szabflly zalo k m e g a I kot6sa,

- D6nt6s mindazokban az Ugyekben, amelyben a hat1rozathozatal az Alapitv6ny
c6ljainak megval6sul6sa erdekeben szUks6ges

- bels6 szab{lyzalban Sllapitja meg a Civil tv. 37.S. (3) bekezd6s6ben foglalt
k6telezetts6gek teljesit6s6nek m6dj6t.

- kizArolagos hatSsk6r6be tartozik a k0zhaszn[s5gi mell6klet elfogad6sa 6s az 6ves
m6rleg meg6llapltdsa, valamint a nyeres6g felhaszn6lSs616l sz6l6 d6nt6s
meghozatala.

K6zhaszn0s6gi mell6klet tartalmaznia kell:
- A sz6mviteli besz6mol6t
- Akdlts6gvet6sitSmogatdsfelhaszndlds6t
- A vagyon felhaszndlSs6val kapcsolatos kimutat6st
- A cel szerintijuttat6sok kimutat6sdt
- A k6zponti k6lts6gvet6si szervt6l, az elkUlonitett 6llami p6nzalapt6l, a helyi

6nkorm6nyzatt6l, kisebbs6gi telepUlesi onkorm6nyzatt6l, a telepUlesi
Onkorm6nyzatok t6rsul6s6t6l, az eg6szsegbiztosit5si 6nkorm6nyzatt6l es mindezek
szerveit6l kapott t6mogat6s m6rt6k6t

- A kdzhaszn0 szervezet vezet6 tiszts6gviselSinek ny0jtott juttatdsok mert6k6t, illetve
dsszeg6t

- A k6zhaszn0 tev6kenys6gr6l sz6l6 rdvid, tartalmi besz6mol6t. (Civiltv. 29. S.)

Az alapitvdny kdteles a kurat6rium 5ltalj6vdhagyott 6s elfogadott beszSmol6jdt, valamint
kozhaszn0s6gi mellekletet - k6telez6 k6nywizsg6lat eset6n a k6nyvvizsgdl6i z6radekot
vagy a zArad6k megad6sSnak elutasit6siit is tartalmaz6 fUggetlen k6nyvvizsgdl6i
jelent6ssel egyUtt - az adott Uzleti 6v m6rleg-fordul6napjdt kovei6 otodik h6hap utols6
napjSig letetbe helyezni 6s k6zz6tenni, k6telez6 kdnyvvizsg6lat eseten ugyanolyan
form6ban 6s tartalommal, mint amelynek alapjdn a kdnyvvizsgdl6 a neizam6tOt
felUlvizsgdlta.

A Kurat6rium a kdzhasznUs6gi mell6kletet az Alapitv6ny honlapj6n (lampasg2.hu) hozza
nyilv6nossdgra.

A jelent6st az Alapitv5ny sz6khely6n b6rki megtekintheti, arr6l saj6t k6ltseg6n m6solatot
k6szlthet.

A Kurat6rium ugyanilyen m6don ad t6jekoztat6st az Alapitvdny 6ltal v6gzett
kiemelked6en kOzhaszn0 feladataival kapcsolatos hat6rozatair6l (dont6sei16l).

A Kurat6rium eln6ke 6s azAlapitvdny k6pviseldje:

Eln6k:

1. Neve: Varga Zoltin
Lak6helye: 2133 Sz6dliget, Bocskai u.2BtA
Anyja neve: Erd6lyi Roz6lia
SzUlet6si hely, id5: Vdc, 1976. 10.22.

Tagok:

2. G5ln6 Hrubos Adrienn
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szUletett: Budapest, 1 986.01,07.

anyja neve: Fekete Anna

lakcime: 2132G}d, M6ty6s u. 19.

Makrai J6zsefn6 (sz. Petrin KlSra)
Anyja neve: Bencsik lr6n
SzUletett: Budapest, 1955. 08.27.
Szem. ig. sz.: AU-V. 671738
Lakclm: 2132Gdd, Mdty6s u.34

Erd6lyiTam6s
SzUletett: V6c, 1 973. 09. 24.
Anyja neve: Sz6kely Margit
Lakcim: 2133 Sz6dliget, Attila u. 50.

Kurdi lldik6
SzUletett: V6c, 1961. 12.25.
Anyja neve: Vigh llona
Szem. ig. sz.: F5.11.622077
Lakcim: V5c, D6zsa Gydrgy u.28.

vt.

Az Alapltvdnv keret6ben m0kod6 szervezeti eqvs6oek

Az Alapitvdny 6s a Kurat6rium tev6kenys6g6hez szUks6ges Ugyviteli feladatok ell6t5s6ra
a Kurat6rium alapitv6nyi iroda fel6llit6s6r6l d6nthet, amennyiben ezt a ll. pontban
meghat5rozott c6lok megval6sitSsa indokolttd teszi.
Az irod6t a Kurat6rium Sltal kinevezett titkdr vezeti. Az iroda feladatait alkalmazottak ds
tiszteletdijas munkat6rsak kdzremUk6d6sevel ldtja el.

A Kurat6rium a ll. pontban megjeldlt tev6kenys6gi kdrdk megval6sit6s6ra, szolgdlatok
ell6tdsa 6rdek6ben 6n5ll6 jogi szem6lyis6ggel - vagy anelkUl - szervezeti egys6geket
hozhat l6tre, meghatdrozza ezek tev6kenyseg6re elkUldnitend6 vagyont, 6s mUkod6suk
r6szletes szab6lyait. Az egyes szervezeti egys6gek helyettesei 6s alkalmazottai
tekintet6ben az egys6gek vezet6i gyakoroljdk a munkdltat6ijogokat.

vil.

Az Alapitvdnv m6dosltdsa

Az alapit6 meghatlrozhalla - az AlapitvSny c6ljainak kiv6televel - indokolt 6s szUks6ges
esetben az Alaplt6 Okirat m6dosit6s6t.

vilt.

Az Alapitv6nv oazdSlkoddsSnak rendie

3.

4.

5.

1.

2.

1. Az Alapitvdny - a Kuratoriuma, az egyes szervezeti egys6gek Otjdn - az Alapito
Okiratban meghat6rozott c6lok megvalosit6sa erdekeben, onSll6in gazialfoOit<.

6



2. Az Alapitv6ny gazd6lkod5sdnak rendj6t a Korm5ny 35012011. (Xll. 30.) Korm. rendelete
szabAlyozza.

3. Az AlapitvAny gazd{lkod6si rendj6nek megtart6s6r6l a Kurat6rium eln6ke - megfelel6
szak6rtelemmel rendelkez6 szem6ly szUks6g szerinti ig6nybevetele mellett
gondoskodik. Az igy ig6nybevett szem6ly dijaz5sSnak kdltsegei az alapitvdnyi vagyont
terheli.

4. Az Alapltv6ny Kurat6riuma az fillamhitztart6s alrendszereit6l a normatlv tSmogat6s
kiv6televel kapott 6s ig6nybevett juttatSs m6rt6k6r6l a sz6khelye szerinti dnkorm6nyzati
rendelettel azonos m6don tdj6koztatja a nyilvdnoss6got,

5. Az Alapitvdny m0kdd6s66rt mindenkor felel6s tiszts6gviseloit az alkalmaz5s6ban 6ll6kat,
va lam i nt fenti sze m6ly ek hozzdtartoz6 it c6l sze ri nti j uttatdsba n nem r6szes [theti.

6. Az Alapitvdny bSrmely c6l szerinti juttat6s5t pAlylzathoz kdtheti, a pdlyilztat6sr6l a
Kurat6rium dont. A pdlydzati kiir6s nem tartalmazhat olyan felt6teleket, amelyekb6l - az
eset dsszes kdrUlm6nyeinek m6rlegel6se ut6n - meg6llapithat6, hogy a piiylzatnak
el6re meghat6rozott nyertese van. (Szinlelt p6ly6zat.)

7. Szinlelt pAlylzat c6lszerintijuttat5s alapjdn nem k6pezheti.

8. Az Alapltv6ny v6lt6t, illetve m6s hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirt nem bocs6that ki.

9. Az Alapltvdny vdllalkozdsdnak fejleszt6s6hez, vagy m6s c6lbol kiemelten kozhaszn0
tevekenys6g6t 6s c6l szerinti tev6kenys6g6t vesz6lyeztet6 m6rt6kr,i hitelt sem hazai, sem
kulfoldi hitelez6t6l (ide 6rtve nemcsak a pbnzintlzeti hitelezSket is) nem vehet fel.

10. Az 6llamh6ztart6s alrendszereit6l kapott tdmogatdst hitel fedezettil, illetve a hitel
t6rleszt6s6re az Alapitv6ny nem haszn6lhatja fel.

11. PE AlapitvSny befektetesi tev6kenys6get nem folytathat.

12. Az Alapitvdny bankszdml6ja feletti rendelkez6si jog a kurat6rium eln6k6t b6rmely m6s
kurat6riumi taggal illetve bSrmely alapitv6nyi int6zm6ny vezetdj6vel egyUttesen illetimeg.

lx.

A FelUqvel6 BizottsSo m[ikod6se

1. Az Alapltv6nyn6l h6rom tag0 FelUgyel6 Bizotts6g mfikddik, tagjait az alapit6jeto1e ki
hatSrozatlan id6re.

2. A FelUgyel6 Bizotts6g tagjai:

Szekeres Lajos
An.: Szekeres Margit
Dunakeszi, Bar6ts6g u.21. tsz. 2.

1 740416 3831

Neve: F6v6nyesi Ldszl6
Lak6helye: 2132 GOd, Szeder utca 22tD
Anyja neve: Funk M6ria
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Neve: Bartucz Tamara

Lak6helye: 2132 Gdd, Szeder utca 22lD
Anyja neve: Szab6 Edit

A FelUgyel6 Bizotts6g tagjai kdzUl eln6k6t v6laszt.
A FelUgyel6 Bizotts6g Ugyrendj6t 6s Uleseinek rendj6t saj6t hatdsk6r6ben hatdrozza
meg.

A FelUgyel6 Bizottsdg szUks6g szerint, de legal6bb negyed6venk6nt tart Ulest,
A FelUgyel6 Bizotts6g ellen6zi az Alapitv5ny mrik6d6s6t 6s gazd5lkoddsdt. Az
ellen6z6s sordn a vezet6 tiszts6gviselclkt6l jelent6st, az alkalmazott munkav6llal6ktol
ped i g tirj5koztatAst, fe I vi I 6 g os It5 st ke rh et.

Tovdbb6 a Feltigyel6 BizottsSg
- Betekinthet az Alapltv6ny 6s szervezeti egys6geinek irataiba, az Alapitv6ny 6s

szervezeti egysegeinek k6nyvel6s6be, nyilv6ntart6saiba, azokat vizsg6lhatja,
vizsgdltathatja, a megtekintett iratokr6l m6solatot k6szithet.

A FelUgyelS Bizotts6g elndke a Kurat6rium Ul6sein, tandcskozdsijoggal van jelen.

3. A FelUgyel6 Bizotts5g tags6g megszUnik
- A tag hal6lSval
- A tag lemondSs6val
- Az alapit6 alapos indokkal kezdem6nyezheti azFB tag tiszts6geb6l val6 felment6s6t,

A Felugyel6 Bizotts6g tagjai munkav6gzesUkkel kapcsolatos igazolt 6s sz0ks6ges
k6lts6gt6rit6s illeti meg. A FelUgyel6 BizottsSg tagjai a minimetber 80 o/o-Aiak

megfelel6 tiszteletd ijban r6szesUlnek.

X.

Osszef6rhetetlens6qi szab6lvok

A kdzhaszn0 szeryezet megszrin6s6t kdvet6 hdrom evig nem lehet m6s kozhaszn[
szervezet vezet6 tiszts6gvisel6je 6s felUgyel6 szerv6nek tagja az a szem6ly, aki kor6bban
olyan k6zhaszn0 szervezet vezet6 tiszts6gvisel6je volt - annak megszrin6s6t megel6z6 k6t
6vben legal6bb egy 6vig -,

a) amely jogut6d n6lkUl szfint meg rigy, hogy az 5llami ad6- 6s v5mhat6s6gn6l
nyilv6ntartott ad6- 6s v6mtartozds6t nem egyenlitette ki,

. b) amellyel szemben az Sllami ad6- 6s vdmhat6s6g jelent6s osszegri ad6hi6nyt
tdrt fel,

c) amellyel szemben az 1llami ad6- 6s v6mhat6s5g Uzletlez6r6s int6zked6st
alkalmazott, vagy uzletlezarast helyettesit6 birsdgot szabott ki,

d) amelynek ad6sz6mAt az illlami ad6- 6s v6mhat6s6g az adozAs rendjer6l sz6lo
t6 rveny szeri nt felf U gg esztette vagy torOlte.

A vezet6 tiszts6gviselS, felUgyel5 szerv6nek tagja illetve az ennek jelolt szemely
k6teles valamennyi 6rintett kdzhaszn0 szervezetet el6zetesen t6j6koztatni arr6i,
hogy ilyen tiszts6get egyidejUleg m6s k6zhaszn0 szervezetn6l is bet6lt.

- Nem lehet az Alapltv6ny Kurat6rium6nak eln6ke vagy m6s vezet6 tiszts6gviseldje
felUgyel6 szerv6nek tagja az a szem6ly, a fentieken t0l

- aki az alapitvany kedvezm6nyezettje 6s annak kdzeli hozziltarlozoja
- az alapit6 6s kdzeli hozziltarloz6ia, ha ezzel a kurat6riumban tobbi6get jelentenek



1.

2.

akit b[incselekm6ny elk6vet6se miatt joger6sen szabadsdgveszt6sre it6ltek, amig a

bUntetett el66lethez fizldo hdtr6nyos kdvetkezm6nyek al6l nem mentesUl.

akit e foglalkoz6st6l joger6sen eltiltottak 6s akit valamely foglalkoz6st6l eltiltottak, az
eltiltds hat6lya alatt
akit a vezet6 tiszts6gvisel6i tev6kenys6gtSl eltiltottak az eltiltdst kimond6 hat6rozatban
megszabott id6tartamig

1. Nem vehet r6szt a Kurat6rium hat6rozatainak (d6nt6seinek) meghozatalilban az a

szem6ly, aki vagy akinek k6zeli hozzAtartoz6ja a hatdrozat alapjAn
a) kdtelezetts6g vagy felelSss6g al6l mentesUl, vagy
b) b6rmilyen mds el6nyben r6szesUl, illetve a megkdtend6 jogUgyletben egy6bk6nt

6rdekelt.

2. Nem lehet a felUgyel6 szerv eln6ke vagy tagja, illetve konyvvizsg Al6ja az a szem6ly,
a.) aki a legf6bb szerv, illetve az igyintdz6 6s k6pviseleti szerv elndke vagy tagja,
b,) a kozhaszn0 szervezettel e megbizatils1n kivUli m6s tev6kenys6g kfejtesere

ir6nyul6 munkaviszonyban vagy munkav6gz6sre ir6nyulo egy6b jogviszonyban 5ll,
ha jogszabdly m6sk6pp nem rendelkezik,

c.) a kdzhaszn0 szervezet c6l szerinti juttat6s6b6l r6szesUl - kiv6ve a b5rki 6ltal
megkdt6s n6lkUl ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgdltat6sokat, 6s az egyesulet
6ltal tagjSnak a tags6gi jogviszony alapjSn a letesit6 okiratban fogliltaknak
megfelelSen nyUjtott c6l szerintijuttatdst -

d. ) i I letve az a)-c) po ntban meg hat6rozott szem6 ly ek hozzata rtoz6j a.

3. Az Alapitvfiny az elmrilt gazdasdgi 6vr6l minden 6v m6jus 31-ig k6sziti el 6ves
besz6mol6j6t, amit a kdzhaszn0s6gi mell6kletbe foglalva kizdr6lagos hat6sk6rrelfogad
el a Kurat6rium. Az 6ves beszdmol6t a FelUgyel6 Bizotts6g v6lem6nyezi es min6siti 6s
azl az AlapltvSny megbizott k6nyvvizsg6l6ja audit6lja.

xt.

Zdr6 rendelkez6sek

Az Alapitv6ny megszUn6se eset6n az Alapitv6ny megl6v6 vagyondt a Kurat6rium 6ltal
meghat6rozott rendeltet6s szerint, - a Kurat6rium v6lem6ny6nek kik6rese utdn - a jelen
okiratban meghatdrozott c6lokhoz hasonl6 feladatokat megval6slt6 mds alapltvdny
t6mogatds6ra kell fordftani.

Az Alapitv6ny megszUn6se eset6n a SzociSlis 6s Csal6dUgyi Miniszt6rium 6ltal 2000.
6vben adott 7.500.000.-Ft pAlyinali t6mogat6sb6l, csal6dok 6tmeneti otthona
l6trehoz5s6ra v6s6rolt ingatlan tulajdonjoga (illetve r6sztulajdonjoga) az alapitvdny
sz6khelye szerint illet6kes megyei 6nkorm6nyzat tulajdondba [erUlj6n, azzal ;
meghagySssal, hogy az ingatlan eredeti rendeltet6s6nek megfelel6 c6lokat szolg6lhat.

Az Alapit6 alapit6i jogainak a gyakorl6sSra - cselekv6k6pess6g6nek elveszit6se vagy
haldla eset6n - Makrai J6zsefn6 (an.: Bencsik lren) 2132 God, M6ty6s u. 34. szemeiyt
jel6li meg.

Az alapit6 okiratban nem szab6lyozott k6rd6sekben az Ectv. 6s a Ptk. rendelkez6sei az
i16nyad6k.

3.

4.
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alapit5

FE alapit6 okirat egys6ges szerkezetbe foglalt szdvege megfelel az alaplt6 okirat-
m6dosit6sok alapjdn hat6lyos tartalmdnak

: Dn Nagy &[iirta
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