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Jelen Szervezeti 6s Miikodesi Szabiiyzat az Alapitvbny 2019. janu6r 18-6n kelt szabdlyzata m6dosit6sokkal

egys6ges szerkezetbe foglalva. A m6dositdsok d6lt bettikkeI szedve.

A rn6dosu16 r6szek: 1.1 .7.,I.L.2.,I.1.3. fejezetek

t. Ar,rar-ANos vrur6nns SzABALYAI

I.I Az Alapftvfny miikiid6s6re vonatkoz6 szervezeti k6rd6sek

l.l,l. Az Alapitvr{ny adatai:
Az Alapltvdny neve: Ldmpds 92 KdzlrasznrtAhpitvdny
Az Alap[ndny szdkhelye: 2114 Valkd, Arany Jdnos ilt 15.

Az Alapitv6ny k6pvisel6je, a Kurat6rium elndke: Varga Zolthn
Az Alapitv6ny nyilv6ntart6sba vdteldt elrendel6 vdgzds:

Pest Megyei Bir6sig 10. Pk. A.62.41819.

Nyilvdntart6si sz6m: 13-01-0000642

Adosz6nr: 1866204l-l-13
Szakmai, feltigyeleti szerv: Pest Megyei Korm6nyhivatal, Budapest Fovdros

Kormdnyhi v atala, Fej 6r Megyei Korm6nyhivatal, SzociSlis 6s Gyermekv6delmi

Forgazgat6shg

P dnziigyi feliigyeleti szerv : Magy ar Allamkincst6r, Sz6mvev6szdk

1.1.2. A Lrimptis 92 l{bzhasznrt Alapitvdny szervezeti dbra

Liimpiis 92 Krizhasznf Alapitv6ny I Cim: 21.1.4Yalko, Arany J. rit 15. I Telefon: 06 t/239 6690 2
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1, 1, 3, AI A lap itv dny s ze rv ezeti fe ld p [td s d n e k I e I r ds a

Az Alapitvdny tital mukodtetett intezmdnyek

E rtel rui l?ogy u rd kos t-t k L*.kri ott h o n s

l,{dg1t lalcoottltonunk (dpol6-gonciozo es rehabilit6ci6s cdir"r) egy budapesli (ket telephel-vcn)"

kdt Pest megl,ei illetve egy lejdr megyei telephel,v6n drtehni vzilamint halmozoltan sirLilt

ember sz.itmala biztosit elliltdst. A lakootthonos ell6tdrs az otthon n-v[rit6siin ]<irri.il l<omplex, az

dletrnocl cgcszct atf'ogri segil6rnr-rnl<iit i:i ielent. melyben fbglall<oztat6st (iclo./rlis csctbcn l<irlsii

mlinlczrheh,et) szcrveziink ell6tottaink szlrnrdra, nyornoll l<ovetjtik iigveik inLez-esril. cil\i'ri
fe j Iod6s tihet 6s 1i:i I esztcisrikct.

I-akootthonainl<ban a normalizircios es integriici6s {rlozol-ra. illetve a l<liensl<ozpontu

segftonrunka elveit szem elot1 tartva. rninclen lak6nali egydni leptdkii" szemdlyes segitsegct

biztositLrnk elete onhllo vezet6sdben.

Ti mo g u.tott L a k lt.s td s :

Alapitv6nyunk o/ t6mogatott lakhatirst biztosit6 otthont mukodtet. A t6rnogatott lakl-ratas ce[.ja,

hogy a cdlcsoportj 6ba tartozo sdrtilt felnotteket, az egyd,n kibontakoz6sdra alkalmat teremto,

csal6dias kortrlm6nyek kozott, az egyenileg igdnyelt tipusir 6s mdrtdku segitsegeket biztositva,

hossztit6von fenntarthat6, produktiv onrendelkezo dlethez segitsen.

Csaliictotr< Atnrencti Otthona
I(it Pest megyei (irrli es eg.-v budapcsti lclephel,vLinkon kr:fzishelyzcthc keliiit r,:sirlriiilrk

szatnaLrLr" ijsszcsen 69 lii rdszdrc ellirthst biz-iositr"rnl<. Irlbben az ellirtirsi folirhiran i:g1' rlle ii,r
leg{btlebb miislei dvig n,r,iritunl< elhell;ozist a csal6doh szhmirra. l::t. tt't. icl(j irlitairrias rt

tovfbbl6pes, a Ienr-i[arthat6. sajirt jogir lalihat6s rrlegszelvezdsre valetmtnt, tz chhez szLil<sigrcs

ar:yag i/csald.d i I<o r:Li I nr 6nyek l<i a I ak itdsai ra.

Trimo gntd Szolgfi latol<

I(dt thmogat6 szolgilatunk Dr"urakeszin. Cdclijn^ F6tou, Csdrnorcjn" Nagy,'tarcsirn" \irtll'(rir.

Zsdrnbol<orr. DhnybiLn cs l(tiii6n iri;rtosil sz-crnclvi scgitscLrrr),[rjtasl uj s;tiiilii;i,rt

fbg;-iLtei<ossirggtal el6 enrbolel< es cs;aliirljaili szlirnhra. 1\ tarrogatri szolgalaL cls(icllcg.cs i:r-'i.jri;t

s6riilt szen:Lelyel< :;a.jirt l<6r:nyezetiberr, eletvitelen belirli segftdse: aza'z m.egt-elel(l tiimogaLilssal

a fogyat6[<oss5.g(ol<) okozta hlitrdnyokat igyekszik irthiclalnj/irthida]hator,h tenrLi a scg.itett

sze nr6l y mindenlap.i ai ban es kijr:iil menye iben.

F oglalkoztatf s

A fejleszto foglalkoztat6s cdlja a gondoz6si, fejlesztdsi illetve rehabilit6ci6s tervben loglaltal<

szerint az egyel egeszsdgi 6llapot6nak, kor6nak, fizikai es ment6lis 6llapot6nak megi'elelo

fejleszt6si 6s foglalkoztatdsi szolg|ltatds biztosit6sa utjdn, az egydn felk6szitese az 6n6llo

munkav6gz6sre vagy a nyilt munkaeropiacon tortdno elhelyezked6sre. Az Mt. szerinti

hatttrozott ideju munkaviszonyban tort6no foglalkoztat6s c6lja az oniilo munkavdgzdst segito

kdpessdgek, k6szsdgek fenntart6sa, fejlesztdse, rij munkafolyamatok megismerdse, irj szakma

elsaj6tit6sa, az ellfiott felk6szitdse a nyilt munkaeropiacon tort6no munkavdgzesre. A
foglalkoztat6s c6lja az ellltott testi 6s szellemi kdpess6geinek, valamint a munkavegzdsse I

osszefliggo kdszsdgeinek heiyre6ilitdsa, megorzdse ds fejleszt6se, tov6bb6 az ell6tott

felkdszitese az ondllo munkave gzesre.

A fejleszto foglalkoztat6sban az Alapitvftny otthonaiban (lak6otthonok, tdmogatott

lakhat6sok) 6lo ell6tottj aink vehetnek r6szt.
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lr:rrils;r,-rr'.':s rnii[olyLnr6rl<zirit vulaLnittl. hilgv a kcpz6iniiviszct cszlt0:r.civc] l:ill.]czhcssijk

i t iir;r'\',,:iL:l i t.l.

A. sterv ezeti egys6gek szakmai e gyiittm iikiid 6s6n ek ren dj e :

Az itrteznt6nyek vezetoi 3 havi rendszeressdggel a vezetcii tecrnten kozosen dontenek a

szenzezet dletinek soros szakmai ds operativ kdrddseirol.

I.1.4 Ir:inl,itdr 6s cllen6rz6 testiileti szervek az Al:rpitviiny hereteiben

I(urrat6rir-ul

Ireltigyelo Bizotts69

A l(r-rrat6riur-r-t ot tagbol 6ll, az elnokot az alapito magaieloli ki.

A Ireliigyclo bizottsig h6romtagir.

I.2 Az Alapitvrinv mtikiid6s6re ir:inyad6 iosszab{lyoh
Az Alapftviury mirkodds6re a Magyar Kozt6rsas6g iogszabflyai ir6nyad6ak, kiilonosen:

- a Polgirri Torvdnykonyvlol sz6l6 1959. evi IV. torvdny;

- a kozhasznit szervezetekrol sz6lo 1997. 6vi CLVI. torvdny;

- Lvzirllamhdztartdsrol szolo2011. ivi CXCV. torvdny;

- 48912013. (Xff. 18.) i(orm. rer.rdelet

- Lrz. egyhlzi ds nem dllarni 1'enntart6sir szoci6lis, gyennekj6ldti ds gyermekv6delmi

szolgdltat6k, int6zmdnyek 6s h6l6zatok 61lami t6mogat6s6rol;

- 47912016. (XII. 28.) Korm. rendelet

- a szdmviteli torvdny szerinti egyes egy6b szervezetek besz6mol6 kdszitdsi 6s

l<onyvvezet6si kotelezettsdgdnek saj 6toss6gai16l ;

- szocidlis igazgat6sr6l ds szocidlis ell6t6sr6l sz6lo 1993. dvi III. torvdny;
, szen.rdlycs gonclosirocl6st ny[rjt6 szooiirlis ell6tirsok teritdsi di.iirr6l sz6lo 2911993.

(11.17.) I(omT. rendelet, is a modosit6sdrol sz6lo 16911999. (XI.24) Korm. rendelet;

- a szerrldlyes gondoskod6st nytrjt6 intdzrndnyek szakmai 1-eladatair6l 6s rnirkoddsiik

f'eltdteleirol s2616 112000, ( I. 07.) sz, SzCsM rendelet keretei kozotti tartalommal

kotik meg, azzal a megjegyzdssel, hogy a szerzodes megkotdsdndl figyelemmel

vannak a fbgyatdkos szerndlyek jogair6l ds esilyegyenlosdgtik biztosit6s6r6l szolo

1998. 6r,i XXVL torvdnv rendclkcziseire is.

I.3. Az Alapitvriny c6lia

- Intezetben 61o sdrtilt emberek integr6ci6ravalo felkdszit6se, adaptAci6s otthonh6z

litrehoz6sa, ds a k6sobbiekben a fenntartds t6mogat6sa.

- Az Alapitv6ny Sltal vegzendo kcjzhaszntr fbladatok, ameiynek ell6tds6r61 a torvdnynek,

vagy mds jogszabirly alap.i6rr a helyi onkon.r-rirnyzatnak kell gondosl<odni.

- Irgiszsdgmegorzds, betegseg megelozds, gyogyito, egdszsdgtigyi, rehabilit6ci6s

tevikcnysdg.
- Szooiirlistevdkenysdg, csal6dsegit6s, idoskorirak gondoz6sa.
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Nevelds ds oktat6s, kdpessegf'ejlesztds, ismeretterjesztds. l::pfl"li
Gyermek 6s ifiirs6gv6delem, gyermek es iflus6g 6rdekk6pviselet.

H6tr6nyos helyzetri csoportok t6rsadalmi es6lyegyenl6s6gdnek elosegit6se.

Rehabilit6ci o s fo gl alk o ztatds.

A munkaeropiacon h6tr6nyos helyzeti r6tegek kdpz6s6nek, foglalkoztatdsdnak
el6segit6se 6s a kapcsolod6 szolg6ltat6sok.
Az Alapitv6ny v6llalkoz6si tev6kenys6get csak kozhasznri c6ljainak megvalositasa
6rdek6ben, azokat nem veszdlyeztetve vdgez, figyelemmel az 1997 . evi CI-VI tdrvdny
4. $ (1) bekezdds b.l pontjitra.

Az Alapitvdny gazd6lkod6sa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, az Alapfto
O kiratb an me ghatttr o zo tt tevdkeny s 6 gre fo rd itj a.

- Az Alapitv6ny kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat. Az Alapitvdny p6rtoktol
ftiggetlen, azoktol t6mogat6st nem kap, orszdggyil6si k6pviseldjeloltet a rendelkezo
nyilatkozat 6vdt megel6zo utols6 v6laszt6son nem 611it, illetoleg p6rtok t6rlogat6sdt,
p6rtoktol tdmogat6s elfogad6s6t, valamint orszitggy:d,l6si kdpviselojel6lt 6llitirsdt a

tov6bbiakra is kiz6rj a.

I.4. Az Alapitvfnv vagyona
- Az Alapit6 70.000.- Forintot, azazhetvenezer forintot bocs6tott rendelkezdsre, amel1,

elhelyez6sre keri.ilt az Alapitvtrny nevdre nyitott pdnzintezeti szdml6n.
- Az Alapitv6ny nyitott. Vagyon6t gyarapithatj6k a belfoldi 6s ktilfoldi termeszetes es

jogi szemdlyek (gazd6lkod6 szervezelek, szovetkezetek, p6nzintezetek, v6llalkoz6k,
t6rsas6gok, stb.) belfoldi vagy kiilfdldi fizeto eszkozbeli vagy termdszetbeni
adom6nyai, az Alapitvdny javitra vdgzett t6rsadalmi munka vagy m6s szolgilltatds
form6j 6ban nyirj tott se gitsdg.

- Az AlapitvSny celjilra rendelt vagyont noveli mdg az alapitoi vagyon kamatai, az

Alapitv6ny saj6t v6llalkoz6s6bol szdrmazS eredmdny 6s egy6b, rnukodds sorzin

keletkezo bevdtelek.
- Az Alapitv6ny javdra tett adom6nyozts Alapitv6nyi tags6got nem keletkeztet.

II. AZ ALAPITVANY SZERVEI

II.1. A Kurat6rium
Az Alapitv6ny vagyon6nak kezeloje ds legfobb dcjntdshoz6 szerve a Kurat6rium, mely
nitnyitja es ellenorzi az Alapitv6nynak az Alapito Okiratban meghatdrozott tevdkenysegdt.

1./ A Kurat6rium tagjainak megbizatdsahatdrozatlan idore sz6l.

2. I A Kuratoriumi tags6g megsztinik:
- ataghaldl|val,
- lemondisdval,
- az Alapit6 6ltali visszahiv6ssal, amennyiben a tag tevekenyse gevel az

Alapitvdny celj itl v eszely ezteti,
- az Alapitv6ny megszilndsdvel.

3./ A Kurat6riumi tagok jogai 6s kdtelezetts6gei:

3.1.1 A Kurat6riumi tagokat az alihbijogok illetik meg:

- a kurat6riumi til6s osszehiv6s6nak inditv6nyozdsi joga,

- a kurat6riumi iildsen val6 rdszv6tel.joga,
- szavazati jog,

- a kurat6riumi dontdsek v6grehajtdsdrol tortdno titlekoztatits kdrds,
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- ellenorzdsijog.

3.2.1 A Kurat6rium tagjai e tiszts6g betoltdse alapjdn elv6rhato gondoss6ggal

kotelesek elj6rni.

A Kurat6rium vagy annak taga 6ltal a feladatkordnek e116t6sa sor6n a

harr-r-radik szern6lynek okozott k6rokert az Alapitvitny felelos.

A Kuratorium Elndke vagy tagjai 6ltal kotelezettsdgeik megszeg6sdvel, e

minos6gben az Alapitv6nynak okozott kdrert, a polgdnjog 6ltal6nos szabdlyai

szerint felelnek.

A Kurat6rium tagjainak felel6ss6ge a hozott ddntdsek kovetkezm6nyeidrt

egyetemleges. Nem felel6s az a kurat6riumi tug, aki az adott dont6s

meghozatalilban indokoltan nem vett rdszt, vagy nemmel szavazott.

3.3.1 A I(urat6rium tagjai az Alapitvdny irzleti tigyeirol szerzett 6rtesiil6seiket

bizalmasan kdtelesek kezelni, 6s mindent kotelesek megtenni annak 6rdekdben,

hogy azok ne keri.iljenek illet6ktelen harmadik szemdly tudom6s6ra.

4.1 AKurat6rium f6bb feladatai 6s hatdskore:

4 .1 .l A Kurat6rium feladat a az Alapitvdny munk fijdnak irinyitdsa a celkitizeseknek

valamint az Alapit6 Okiratnak megfelel6en.

4.2.1 A Kurat6rium hat6skor6be tartozik:

- az Alapitv6ny alkahnazottaival szemben a munk6ltatoi jogok gyakorl6sa, melyet

a Kurat6rium ttruhizhxja valamely tagtrtua vagy az 6hala megbizott

int6zm6nyvezetore,

- az Alapitv6ny Szervezeti 6s Mrikod6si Szabiiyzalilnak 6s egydb bels6

szab 6ly zatdnak kidol g o zdsa 6 s betartatds a,

- minden egydb vezetdsi 6s figyint6z6si feladat, melyet az Alapitvdny Szervezeti

6s Mrikdddsi Szab6lyzata, valamint egy6b bels6 szabLlyzata a Kurat6rium

hat6skordbe utal,

- a Kurat6rium iigyrendj6nek kialakit6sa,

- az Alapitv6ny 6ves munkatervdnek, gazd6lkod6si munkatervdnek, 6ves

koltsdgvet6s6nek elfo gad6sa,

- a kozhasznusdgijelentds 6s az 6ves szdmviteli besz6mol6, (m6rleg) iov(fitagydsa,

a Feliigyel6 Bizotts6g v6lemdnye alapjdn,

- sziiks6g szerint szakdrt6(k) lszakertoi bizotts6g(ok) felkdrdse, a Feltigyel6

Bizottsdg kiv6teldvel.

4.3,1 A,z Alapitv6ny konyvvezetdsdnek, vagyonkimutat6s6nak 6s a miikod6ssel kapcsolatos

egydb feladatainak ell6t6sa 6rdek6ben a Kurat6rium ktilso p6nziigyi szervezetet, szakefiot

b izhal me g, dij azds el len6ben.

4.4,1 Az Alapit6 a Kurat6rium tagSa; a kurat6rium elnoke tttjekoztatitst ad nekr az

Alapitv6ny 6ves mukod6s6r6l, atdrgyevel kdvet6 jrinius 3o-ig.

5./ A KLrrat6rium mirkod6se

5.1 .l A Kurat6rium szi.iksdg szerinti gyakoris6ggal, de legal6bb 6vente k6tszer

iildsezik. Uldseit az Elnok hivja ossze.

A Kurat6rium il16s6re a tagok maguk helyett k6pviselot nem deleg6lhatnak.

Indokolt t6voll6t esetdn a napirenden 16v6 6s megt6rgyalt i.igyekben a

kurat6riumi iil6s megkezdds6ig a tagok ir6sban v6lemdnyt nyilv6nithatnak 6s

szavazhatnak.

5.2.1 Az til6seket az Elndk hivja 6ssze nyoic nappal az iil6s idopontja e16tt, ir6sban, a

sziiksd ges any ag megkiildesdvel 6s a napirend megi elol6sdvel.
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A Kuratoriumot ossze kell hivni akkor is, ha aztket rendes tagvagy az Alapito

ir6sban k6ri. Amennyiben az iil6s osszehiv6sa inditv6nyra tort6nik, azt iegkdsobb

az inditvtny kdzhezvdteldtol szdmitott 30 napon beliili idopontra ossze kell

hivni.
5.3.1 A Kurat6rium akkor hatitrozatkepes, ha az iildsen a kurat6riumi tagoknak tobb,

mint a fele jelen van, 6s az i.il6s osszehiv6sa szabillyszenien tort6nt.

5.4.1 Hathrozatk6ptelensdg eset6n a megism6telt iil6st az eredeti iil6s iddpontj6t6l

szttmitott 8 napon beltili id6pontra kell osszehivni. A megismdtelt tii6s

hatdrozatkepess6gdre, az eredeti iil6s hatfrozatkepess6gdre vonatkoz6

rendelkezdsek az ir6nyad6ak.

5.5.1 A Kuratorium ril6sein szavazatijoggal a Kurat6rium tagjai, tan6cskozdsi.joggal a

Feltigyelo Bizotts6g tagtrai, esetenk6nt, ki.ilon felk6r6sre m6s szemdlyek (pi.

konyvel6, intdzmeny v ezetok stb. ) vesznek rdszt.

5.6.1 A Kurat6rium hat6rozatait nyilt szavazdssal, egyszeni szotobbs6ggel hozza,

szavazategyenlosdg esetdn az iil6s levezeto elnok6nek a szavazata dont. Minderr

kurat6riumi tagnak 6s az Elnoknek egy szavazata van. A Kurat6riumhoz tortdno

csatlakoz6s kdrddsdben tort6no hatdrozathozatalhoz a Kurat6riun-i tagjainak

egyhangri, szobeli vagy irfsbeli indokol6st is tartahnaz6 dont6se szr"ikseges.

5.7 .l Ktilon hattnozat alapjtn szemdlyi k6rd6sekben titkos szavazds rendelheto el.

5.8./ A Kurat6rium kiv6teles esetekben zirrt iildst tart. A zdrt ril6s tart6s6t maga a

Kurat6 ri um hatdr o zhatj a el.

5.9.1 Kdt kurat6riumi iilds kdzti id6szakban rendkiviili elj6r6st igdnylS esetben ir6sban

is donthet a Kurat6rium. Az ir6sbeli hatdrozathozataka vonatkoz6 ddr-rtist a

I(urat6rium Elnoke kdsziti elo. A megktildott anyagnak tartahnaznia kell a

dontdshez sztiksdges informdciokat ds a viiaszad6s hat6r'idejdt. Amennyiben

valamely kurat6riumt taghatdrtdore nem v6laszol vagy v6lasza elk6sett, azt ugy

kell tekinteni, hogy nem vett reszt a szavazdsban A tagok 6ll6sfoglal6sukat,

szavazatukat, ir6sban, a kurat6riumi elndknek adhatj6k le. Amennyiben b6rmely

h6rom kurat6riumi tag k6ri, :iugy az ir6sbeli hatfrrozathozatalra feltett k6rdds

eldont6s6re kurat6riumi iil6st kell tartani.

5.10./ A kulat6riumi til6srol jegyz6konyv (emldkezteto) k6sziil, amelyet az iilist
kovet6 15 napon beliil a Kurat6rium tagjai az alapitv6nyi Iroddn

megtekinthetnek 6s arr6l m6solatot kdrhetnek; valamint elektronikus

rendelkezdsre bocs6t6s is igdnyelhet6.

5.1 1 .l Az eml6kezteto tartalmazzai

- a rdsztvevo 6s t6volmaradt szem6lyek nev6t,

- az i.i16s hely6t, id6pontj6t ds napirendjdt,

- a vit6ban kialakult 6ll6spontokat 6s a vdglegesitett javaslatokat,

- ahatdrozatokat,

- a szavazds ut6n kifejezetten fenntartott ktilcjnv6lem6nyeket 6s tiltakozttsokat.

Az eml6keztetot a Kurat6rium Elnoke es a jegyzbkdnyvvezetb irja al6, tovttbbdkdt, az

Elnok 6ltal kijelolt tag hitelesfti.

5.12.1 A kurat6riumi hat6rozatokat sorsz6mmal kell e116tni, amely sorsz6mokat az

egyrn6st kovet6 hatdrozatol< szitmtant sorrendje szerinti szdmokkal, ill. az adott

tdrgyev feltiintetdsdvel kell vezetni. A sz6msorrendet minden t6rgyevben az 1-es

sz6.mmal irjra l<eli kezdeni.

6.1 Az alapitv6nyi vagyon kozponti kezeloje ds a tulajdonosi jogok kiz6rolagos birtokosa az

Alapitvdny Kurat6riuma.
7.1 AKvat6rium az ALapitvitny vagyoni helyzete 6s bevdtelei ismeretdben minden dv elejen

dont:
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Nl; rrr-r.1i. e\ii: irl?1 r!az Alapitv 6ny muko dds i ko lts6 ge inek fed ezet6ro l,

a vagyon novel6s6rol,

az Alapitvdny Alapit6 Okiratdban rdgzitett cdljai kozott felsorolt feladatok

vd gre h aj t6s 6ho z fe thas zndlhat6 p enzeszko zo k m 6fi 6kdr6 I 6 s fe I o s zt6suk

modj6161.

I1.2. A I(urat6rium Elniike
A l(trrat6rium Elnok6nek alapveto feladata, hogy :.rdnyitja az Alapitvdny tev6kenys€,gdt az

alapitv6nyi cdlok eldrdse drdekdben, kdpviseli az Alapilvitnyt a Kurat6rium nevdben a

hatosdgokkal 6s m6s harmadik szem6lyekkel szemben.

A Kurat6rium Elnoke irdnyitja a Kurat6rium adminrsztrativ mrikod6sdt. Ennek keret6ben

kiilonosen:

- osszehivja a Kurat6rium iil6sdt, rneg6llapitj a az egyes iildsek napirendj6t,

- gondoskodik a napirend szerinti kdrd6sek t6rgyal6s6nak megfelelo

elok6szit6sdrol,

- vezeti az iil6seket 6s a szavazS.sokat,

- gondosko dik az eml6keztet6 ( egyz6kdnyv) vezetds6r6l,

- gondoskodik arr61, hogy a v6grehajt6srol szol6 besz6mol6k a Kurat6rium el6

kertiljenek,
- .jovdhagyj a az Alapitvdny vagyon6val, az esetleges 6llami t6mogat6s, tartaldk

keret, miikodesi koltseg valamint a v6llalkoz6si vagyonnal kapcsolatos

dont6seket,

- az Alapitv6ny vagyondval val6 gazddlkodhs kozvetlen lrdnyitdsderl a
Kurat6rium Elnoke felel,

- kiils6 kapcsolatok szervez6se, kapcsolattart6s az Alapitoval, a kurat6rium

tags aw al, tov6bb6 az intezmenyek vezeto ivel, szakemb ereivel.

- az Alapitv6ny PR tev6kenysdgdnek, (arculatterv kialakit6sa, kezeldse)

megszervez6se, bonyolit6sa az Alapitv6ny kdpviseloik, az intdzm6nyek

v ezeto inek, szakembereinek i nstrukc i6 i alapj itn,

- az elektronikus 6s nyomtatott m6di6kkal tort6n6 kapcsolattarlS's megszervezdse,

dokument6l6sa,

- az illet6kes szervezetekkel, titrsszervezetekkel, egy6b drdekkdpviseleti

szervekkel tort6no kapcsolattart6s megszervez6se, dokument6l6sa,

- drdekegyeztetdsen alapul6 szakmai meg6llapod6sok elokdszitese.

II.3. A Feltieyel6 Bizottsds
1.1 Az Alapit6 az Alapitvdny mrikod6s e es gazddlkod6sa torvdnyessdg6nek 6s cdlszertisdg6nek

ellenorzdsdre 3 tagri Feltgyel6 Bizotts6got hoz l6tre.

2./ A Felt"igyelo Bizotts6g tagjai maguk koziil elndkot v6lasztanak.

3./ A Feltigyelo l3izotts6g iildseit az elnok hivja ossze.

4./ A trelrigyelo Bizotts6g Szervezeti Ugyrendj6t maga hatirozzameg azzal, hogy mrikod6s6re

a Kurat6rium mukoddsi szabllyait kell alkalmazni.

5./ A Feliigyel6 Bizotts6g feladatai:

A Feliigyelo Bizotts6g koteles az Alapitvhny mukod6s6t - az 6ves sz6mviteli besz6mol6

alapjin - , az iigyek teljes kdrdre kiterjedoen,6tfog6an e1len6rizni, igy ktildndsen :
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- a kurat6riumi iildsekrol k6sziilt jegyzokonyv figyelembev6teldvel vizsg6lja a ""'''" 'airllt.i

Kuratorium dont6seinek osszhangj6t az Alapit6 Okiratban meghat6rozott

alapitv6nyi c61okka1,

- vrzsgillja a t6mogat5sok rendeltet6sszeri, az el6ir6soknak megfblelo
felhaszn616s6t,

- vizsg6\aapdnztigyi-gazd6lkod6sitevdkenysdgeredmdnyeit,
- vizsg6lja 6s v6lemdnyezi az Alapitv6ny kozhasznirsigi jeler-rtdset, es a sziunviteli

besz6mol6t (mdrleget),

- javasolja az 6ves sz6mviteii besz6molo elfogaddsitt aKurat6rium rdszdre,
- jogosult c6lvizsg6latokat folytatni, ha az alapitvSnyi c6lok megval6sit5s6t illetve

a penzigyr-gazdhlkod6si tev6kenyseg szabdlyszenis6g6t veszllyeztetve ldti a,

- vizs giiatai eredmdnydrol tt$ekoztatja az Alapitot 6s a Kurat6riumot.
6.1 A Kurat6rium osszehiv6s6nak kotelezettsdge, a Feliigyelo Bizottsdg dltal
kezdem6ny ezheto intezkeddsek :

A Feltigyelo Bizotts6g kdteles a Kurat6riumot t6j6koztatni 6s annak osszehiv6s6t
kezdemdnyezni,ha arr6l szerez tudom6st, hogy

- a szervezet mtikod6se sor6n olyan jogszab6lys6rt6s yagy az Alapitv6ny drdekeit
egy6bkdnt srilyosan s6rto esemdny (mulaszt6s) tdrt6nt, amelynek megszi.intetdse

vagy a kovetkezm6nyeinek elh6rit5sa valarnint enyhitdse az ir-rtizkeddsre
jogosult vezeto szerv dontesdt teszi sztiksdgess6,

- avezeto tisztsdgviselok felelossigdt megalapozo tdny meriilt fel.
Az rntezkeddsre jogosult vezeto szervet (Kurat6rium) a Feltigyelo Bizotts6g inditv6nyfua -

annak megtdteldtol szttmitott 3o napon beltil - ossze kelI hivni. E hat6rid6 eredm6nytelen
eltelte eset6n a Kurat6rium osszehiv itsira a Feliigyel6 Bizotts6g j o gosult.

Ha az arra jogosult szerv a torvdnyes mrikrid6s helyredllft6sa 6rdek6ben sztiksiges
int6zkeddseket nem teszi meg, a Feltigyelo Bizottsdg koteles haladdktalanul drtesiteni a
torv6nyess6gi feliigyeletet ell6t6 szervet.

7./ Fehigyel6 Bizotts6g jogai mirkdddse sor6n:

- A Feltigyelo Bizottsdg tevdkenysdge sor6n avezeto tisztsdgviseloktol jelentdst, a
szew ezet munkav61lal 6 it6 l pedi g titj ekoztatdst 6s felvil 69o sit6st kdrhet, to v6b b6

az Alapitvitny konyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat megvizsg6lhatja.
- A Feltigyel6 Bizotts6g tagjai a Kurat6rium ii16s6n tandcskozftsi joggal rdszt

vehetnek, a Kurat6riumt6l jelent6seket kdrhetnek.
- A Feliigyelo Bizottsdg javaslata alapjdn a Kurat6rium feladata a meg{'elelo

intezkedesek foganatosit6sa, azok ellenorzdse, es a v6grehajt6sr6i a Felligyelo
B izotts 69 tdj eko ztatisa.

8./ A Feltigyel6 Bizotts6g kozvetlenril az Alapit6nak tartozik besz6molni, m6stol utasit6sokat
nem fogadhat el.

II.4. Az,-Alapitv6ny munkaszervezete
Ugyviteli munkatdrsak:

adminisztrdtor/koordin6tor
f6kdnyvel6
jogi munkat6rs

II.4.1. Az admini sztritor feladatai
Fel adata a Kurat6rium rnunk6j 6nak v onatk ozdsitb an:

- kapcsolattart6s az Alapitv iny rntdzmlnyvezetoivel,
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- az intezmenyvezetok 61ta1 elk6szitett jelent6sek begyrijtdse 6s ellen6rz6se, nil''ii't"''a)a$.'r:i',v

- az 6llami normativa ig6ny16se 6s az elszdmol6s megszervez6se,

- szolg6ltat6i nyilv6ntarlSsba v6telek (mrik<iddsi enged6lyek) figyelemmel kis6rdse,

- kapcsol attartis 6rdekvddel mi szerv ezetekkel, titt sintezmenyekkel,

- a Kr.rrat6rir.ul mturkdj6nak, iildseinek, donteseinek elok6szit6se,

- a sztiksdges emldkezletok,jegyzokonyvek elk6szit6se.

A I(urat6rium dontdseinek v6grehajt6s66rt egyszemdlyi felel6ss6g az adott teriilet i11et6kes

vezetojet terheli, az adminisztr6tor az inform6ci6k marad6ktalan 6taddsttr6l koteles

gondoskodnt az SZMSZ- ben meghatdrozott m6don, idoben 6s form6ban. Feladatainak

iitemezds6rol, azokkibovit6s6r6l esetleges helyettesit6serol az Alapitv6ny kdpviseldje dont.

11.4.2. F6ktinyvel6
Ireladata: a szdmviteli feladatok elltrtilsa, ennek keretdben:

- azAlapitv6ny konyvvezet6se, kett6s konyvelds

a sz6mviteli-p6nziigyi tev6kenys69 naprakdszs6gdnek biztosit6sa,

- kltelezo adatszolgiitatfsokelk6szit6sedsbenyrijt6sa,

- a pdnzi.igyi ds sz6mviteli tev6kenys6g belso szabdlyozds6nak kialakit6sfban

tortdno rdszv6tel,

- az dves kolts6gvet6s 6ttekintdse, vdlem6nyezdse6s a sztiksdges v6ltoztat6sok

kezdem6nyezdse a vezetds fe16,

- a kozhasznris6gi jelent6s, az 6ves sz6mviteli besz6mol6 elk6szit6se az

Alapitv6ny 6ves gazddlkod6sdrol, mrikoddsi kolts6gek alakul6s6r6l szoveges 6rtdkel6s

kdszitdse,

- Esetlegesen az Alapitv6ny v6llalkozAsi

gyakorl at6nak kialakit6sa,

- pdnzigy, szdmvitel, es a konyvelds

tevdkenysd g6nek szakmai ndny itdsa.

tev6kenys6ge sz6mviteli-pdnztigyi

tertiletdn mtikodo szakemberek

1I.4.2. Jogi munkatdrs
Az Alapitv6ny jogi k6pviseldj6nek feladata: Az Alapitv6ny jogi iigyeinek ell6t6sa, ennek

sor6n az Alapitvdny jogi k6pviseletdnek e116t6sa hat6s6gok 6s m6s harmadik szem6lyek elott.

Az Alapitvdr-ry belsS iigyeiben a jogi szakmai szempontbol tort6n6 kozremukdd6s 6s

rdszvdtel, elsodlegesen a dontdsek elokdszitdse 6s v6grehajt6sa sor6n. Jogi tandcsad6s.

III. AZ ALAPiTVANY TUUTOONSI RENDJE

Ill.1. Isazsat{si tev6kenvsds

I11.1.1. Az Alapitvriny mtiktid6se sor6n az alif-bi igazgatfsi aktusokra keriilhet sor:

- alapitoi dont6s,

- kuratoriumi dont6s, hatdrozat,

- kurat6rium elnok6nek int6zkeddsei.

I I I.1.2. Az Alapit6 kizrir6lagos diint6si jogkiir6be tartozik:
A l(trrat6riurn, a Feltigyel6 Bizotts6g tagjainak megbizatdsa valamint visszahivdsa; azzal,

lrogy visszahiv6s esetdn a Kurat6rium Elnok6vel elozetesen egyeztet. JogszabSly, az Alapito

L6mpds 92 Krizhaszn( Alapitvdny I Cim: 2LL4Valko, Arany i. dt 15. I Telefon: 061"1239 6690 10

Mobil: +3670/319 5643 I lroda: 2t32God, Toboz utca 2. I E-mail:lg:ng*s".m:rh"elyftCmAij,tpm

Web: www.lamPas92.hu



Okirat 6s az Alapitv6ny egydb belso szabillyzata itltal az Alapito kiz6rolagos
jogkdr6be utalt egy6b k6rddsekben val6 dontds.

III. 1.3. Az lnt6zm6nyvezet6k
Az Alapitv6ny ot intdzmeny tipust mrikodtet.
N6v szerint:

Tfmogatott Lakhatds
Ertelmi Fogyat6kosok Lak6otthonai (r{pol6- gondoz6 6s rehabilitf ci6s c6hi)
Csalddok Atmeneti Otthona
Tr{mogat6 Szolgdlat
Fej leszt6 fo glalkoztatr{s

Az intdzm6nyek r6szben on6llo szervezetr es gazddlkod6si egys6gk6nt mrikodnek (r-rerl

rendelkeznek on6llo jogi szemdlyis6ggel, az ,\lapitvitny osszes intdzrn6nye egy acl6szammal
rendelkezik), m6s - m6s szakmai feladatot l6tnak el, de minden intezneny 1'enntart6.ja a
L6mp6s 92 l{ozhasznu Alapitviny. Az intezm6nyek vezetdsddrt, szakmai es gazd,dll<oclasi

feladataik teljesitdsddrt az intezmenyvezetdi feleloset<. 6t<et a kurat6rium elncike nevezi ki,
visszahiv6sukat is o kezdemdnyezheti, 6s fel6 kotelesek az intdzmdny vezetoi kozvetlenill
besz6molni.

Feladatuk:

- azintezmdny szakmai ds p6nziigyi tev6kenysegdt koordin6lj6k ds feliigyelik,
- az rntdzm6nytik szakmai teamjdt kialakitj6k, vezetik,
- a szakmai teammel egyiitt kidolgozzitk az lntdzmdny szakmai programj6t, melyet a
kurat6rium hagy jovit,
- a normalizdcios 6s integr6cios filoz6fia szellemdben vezetik azintdzmdnytiket,
- az Int6zm6ny Szervezeti es Mrikod6si Szabdlyzattfi a szakmai team az irfilzmenyvezetokkel
egyiitt dolgozza ki, ennek osszhangban kell lenni az Alapitvdny SZMSZ-vel.
- folyamatosan tanulmtnyozzilk az ri.i gondoz6si m6dszereket,
- tervezik, szervezik, ir6nyitjirk es eilenorzik az intdzmdny valamennyi munkatertiletdt,
szakmai es gazdasttgi mtikod6sdt,
- elk6szitik az intlzmdny saj 6t koltsdgvetds6t,
- elk6szitik azintdzmdny szakmai elSir6soknak megfelel6 dokument6cioit,nyilvdntartdsait,
- a k6pzdsi 6s tov6bbkdpz6si tervet a jogszabillyokban elofrt m6don, a felmertilo ig6nyek
alapiiln kdszitik el,

- Intdzm6nyen behil ell6tjdk a munk6ltat6ijogokat,
- vegzik a panaszok ds bejelentdsek kivizsgdl6sdt, megteszik a sztiksdges intdzl<ecliseket,
kiil cino s tekintettel az etikai szab 6l yokr.a,

- kdpviselik azlwtezmenyt a kUls6 szervek elott,
- meg6llapitjak a t6rit6si dijakat (intdzmdnyi 6s szem6lyi) az ide vonatkoz6 jogszabdlyok
alapjitn, melyet a fenntart6 hagy jov6,
- megkotik a sztiksdges meg6llapoddsokat,
- gondoskodnakaz rij ell6tott felvdteldrol, 6s nyilv6ntart6sba vdteldrol,
- figyelenrmel kisdrik a jogszabdlyi vdltoz6sokat ds ehhez igazitjill< az intdznrdnyi]k
mukddds6t,

- ir6nyftjdk int6zm6nyiik gazdasiryi feladatait, az adott
szab 6ly zoknak me gfelel 6 en gazdiiko dnak,
- elk6szitik az 6ves kolts6gvet6st, annak alakul6s6t nyomon
int6 zke d d s e ket me gho zzitk,

koltsdgvetdsbol a vonatkoz6

kovetik, sztiksdges megszorit6

- dvente elsz6uolnak az illarni tel.r,ogaths f.clhaszndl6s6r6l a ferrntart6 lcli.
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- az intezm6nyi t6rit6si dijat kiszfumoljek, a szem6lyi t6rit6si dijakat meghatilrozzdk es

ellenorzik a'zok jogszerii volt6t, a befizet6sek alakul6s6t,

- gazcl as6gi kerdesekben e gytittmiikodnek a fokonyvelovel,

- 3 ?lravi rendszeress6ggel r6szt vesznek azintezmenyvezetok szakmai team munkdjbban,

- az Intezm6nyiik kdpviselet6ben al6ir6si, utalv6nyoz6si joga az intezmeny vezetoknek van,

tartos akadiiyoztat6suk eseten a kurat6rium elnoke vagy az rntdzmdnyvezeto iital megbizoll

szemdly k6pviseli oket,

- az intezm{ny vezetoi e munkakdr bet6lt6se alapjiln elv6rhat6 gondoss6ggal kotelesek

minden esetben eli6rni.

III.2. EIIendrz6s

Az Alapitv6ny bels6 ellen6rzdsi teendoit a Feltgyelo Bizoftsdg, az

valamint annak Elnoke l6tja el.

A Feliigyelo Bizotts6g ellenorzdsi jogkordt jelen szabdlyzat

lztrtalmazz|l<.

Alapitv6ny Kurat6riuma

kor6bbi rendelkezdsei

IlI.3 AI6ir{si" k6pviseleti ioe

@1ojeaKurat6rium.AKuratoriumnev6benannakEln6kejogosu1taz
Alapitv6ny k6pviselet6ben elj6rni bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok elott, valamint kiilso harmadik

szemdlyekkel szemben.

Az Elnok akad6lyoztat6sa esetdn az Elnok 6ltal a Kurat6rium tagiai koziil irdsban

f.ellratalrnazott szemdly kdpviseli az Alapitvitnyt a Kurat6rium nev6ben.

Az Elnok tart6s (30 napon trili) akad6lyoztattsa eset6n az Alapito 6ltal javasolt

tagok koziil a Kurat6riumiltalkijelolt taglStjael az elnoki feladatokat'

Kurat6riumi

III.4. Banl<sz6ml6(k) feletti rendelkez6si ios

@szdm|6ife1ettvalorende1kezeshezaktrrat6riumE1nok6nekdsazadott
i n t d z m.e ny t, e z e t rij d ne k e gy'ilt t e s al6ir 6sa sziiks6 ges.

Az illnok al<addlyoztatflsa eset6n az Elnok 6ltal ir6sban kijelolt tag, az Elnok tart6s (30 napon

tirli) akadflyoztatdsa esetdn a Kurat6rium 6ltal kijelolt tag 6s - mindk6t esetben - adott

intdzm6ny vezetoje, akadillyoztat6sa eset6n, egy m6sik kurat6riumi tag egyiittes al6ir5s6ra van

sziiks6g.

llI.5. Utalvf nvozdsi ios

@ggyakor16s6raaKuratoriumE1n6kei11etveaz6|ta|amegbizottszem61y,
intdzm{nyek eset6ben az adott irrtdzmlnyek vezet6i vagy az 6ltaluk kinevezett szem6ly

jogosult.

rv. TI'I'0KTARTAS, ADATVEDELEM
Az Alapitv6py dolgoz6i valamint az Alapitv6ny drdekkor6ben elj6ro m6s szemdlyek kotelesek

a mirkodesiik sor6n tudom6sukra jutott minden olyan adatot, inform6ciot, t6nyt meg6rizni,

amely iizleti titoknak minosiil.

Az adatvedelemre avonatkoz6 jogszabdlyok rendelkezdsei 6s az Alapitvbny 2018. m6jus 18-

6n kelt (tov6bbd al<tualizilltut6dai) AdatvddelmiTftjekoztat6jaaz ir6nyad6ak. Az Alapitvbny

tevekenysdge sor6n ennek figyelembev6teldvel koteles elj6rni (l6sd GDPR).
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v. OsszBFERHETErr,nNspc

V.1. A Kurat6riumi tagok iisszef6rhetetlens6ge
A Kurat6rium tagjai nem lehetnek egyrnd.snak kozeli hozzifiartoz6i, egym6snak ilettdr:sai.
Nem lehet tov6bb6 a kozhasznu szervezet vezeto tiszts6gviseloje (kurat6riurni tagSa) az a

szemdly, aki olyan kozhasznt szervezetnll toltott be - annak megszrint6t megelozo k6t evben
legal6bb egy 6vig - vezeto tiszts6get, amely az adozds rendj6r6l s2616 torvdny szerinti
kdztuiozds6t nem egyenlitette ki. Ez ut6bbi osszeferhetetlensdg a kiiztafioz6sait ki nem
egyenlito kozhasznri szeryezet megszuntdt koveto kdt 6vig 6ll fenn. A vezeto tisztsdgviselS
illetve az ennek jel6lt szemdly koteles valamennyi drintett kdzhasznir szervezetet elozetesen
tilekozlatni arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejuleg m6s kozhasznir szervezetnel is betcjlt.

V.2. 6sszef6rhetetlens6g a hatr{rozathoz3tal sor{n:

A Kurat6rium hat6rozathozatalthan nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akir.rek kozeli
hozztfiartozoja [Ptk. 685. $ b) pont], elett6rsa (a tovdbbiakban egytitt: hozzdtartozo) a

hatdrozat alapjdn

- kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil,

- b6rmilyen m6s elSnyben r6szestil illetve a megkotendo jogiigyletben egydbkent
6rdekelt. Nem minostil elonynek az Alapitv6ny c6l szerinti juttat6sai keretdben a b6rki
6ltal megkotds ndlkiil ig6nybe veheto nem pdnzbeli szolg6ltat6s.

V.3. A Feliisyel6 Bizottsis taeiainak iisszef6rhetetlens6ee

Nem lehet a Feliigyelo Bizotts6g elnoke vagy tagtra, illetve konyveloje az a szemely, aki

- a Kurat6rium elnoke vagy tagja, vagy az Alapito felelos tisztsdgviselo.ie (f irrsasirgi

tdrveny szerinti v ezeto ti sztsegvi sel oj e, FB tagtr a v agy I(onyvvizs gdloj a),

- az Alapitv6nnyal a megbizatdsitn kiviili m6s tev6kenys6g kifejt6sdre ir6nyul6
munkaviszonyban, vagy munkav6gz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6Il, ha
j ogszab6ly m6sk6pp nem rendelkezik,

- az Alapitv6ny c61 szerinti juttat6s6b6l rdszesiil - kiv6ve a b6rki 6ltal rnegkotds ndlkiil
ig6nybe veheto nem p6nzbeli szol96ltat6sokat,

- az 1 - 3. pontban meghat6rozott szemelyek hozztiartozoja,

- olyan kdzhasznu szervezetnll tdltdtt be - annak megsztint6t megelozo k6t evben
legal6bb egy dvig -vezetl tiszts6get, amely azad6zds rendjdr6l s2616 torvdny szerint
koztartozdsait nem egyenlitette ki, ds mely osszeferhetetlens6g akdzlafiozdsait ki nern

egyenlito kozhasznti szervezet megszilntdt kovet6 k6t 6vig 611 fenn.

VI. ZARO RENDELKEZESEK
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1 ./ .lelen Szervezeti 6s Mukod6si Szabdlyzatot a Kurat6rium a2019. m6rcius 1. napj6n tartott

iil6sdn elfogadta.

A szabillyzat m6dosit6sdra az Alapitv6ny Kurat6riuma jogosult.

2.1 Jelen szabi|yzat a Kurat6rium 6ltal tortdnt elfogaddsa napjdn l6p hat6lyba.

3./ Sziiksdges esetekben a jelen szabiiyzat rendelkezdseit a I(urat6rium, ill. az Alapitv6ny m6s

s zerve feliilvi zs g6lj a, 6 s inditv6nyo zza annak es etle ge s mo do s it6s 6t.
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