ALAPITO OKIRAT
Az otthon Segitiink Alapitvdny alapit6ja a mai napon az alhbbi tartalmir egys6
Okilatot fogadja el (a v6ltoz6ssal 6rintett r6,szekh6tt6r:rel jelolve).

szerkezeti Alaoit6

amely abb6l a c61b6l k6szrilt, hogy az 1./ pontbaLn megjelott alapit6 ap tg6ri Torv6nykonyv
1959. 6vi IV. tv. 74lA. g. - 741F. g-ai alapj6n Alapitv6nyt hozzonr6tre
irozatlan idore az
alSbbi tart6s koz6rdekii c6l mesval6sit6sa 6rdek6ben.
1./ Al.rptlS.

A },lagycsal6dosok orsz6gos Egyestilete (1056 Budapest, M6rcius 15.
2.1

Az Alapitv6ny
1

3.1

8)

sz6khelve:

074 Budapest, Szovets 69 utca 43.

Az Alapitvdty ircve:
Otthon S egitiink Alapirv6ny
Angol neve: Home-Start Hungary

4.1

Az Alapitvhn:r

a6Iia:

Az Alapitvitny c6ljv, hogy -

a

Home-Starl nemzetkozi mozealorn c6lki

itmag66v6 t6ve

-

azokat a csal6dokat segitse, amelyekben iskol6skor alatti gyermekek nevel
Elsodleges feladatq, hogy a neh6z helyzetben l6v6 csal6dok helyzet6n
a kialakul6 krizishplyzeteket, illetve amdr kialakult ilyen dLllapot sfly6t

yitsen, megelozze
rendelkez6sre 6116

eszkozokkel csokkentse. Mindez nem anyagi, hanem szociflis jellep

segits6gnyirjt6ssal

ek.

tort6nik (kozvetlen szemdlyes kapcsolat l6tesit6se 6s fenntarl6sa
Az Alapitv6ny
szolg6ltat6sait - a helyi 61lami, onkormdnyzati 6s t6rsadalmi s:zoci6li ell6t6 rendszerek

j avaslatainak fi gyef emb ev6te l6vel

Az

- egy6ni k6relmek alapj 6n nyrU tj a.
h6l6zatot 6pit ki, melynek mtikodtelds6re

AJapitvfiny orsz|gos
l6tesites6t segiti el6, 6s biztosid a az orszlgos h6l6zat s:zeryezciinek
szolg6latok munk6j6nak egys6gess6g6t.

alapitvdnyok
6s a helyi

Az Alapitvhny a Home-Start worldwidehdl6zat r6szek6nt miikodik.
Az Alapitv|ny a s4oci6lis tev6kenys6g, csal6dsegitds, a gyermek- 6s i
h6tr:5nyos helyzeti t6rsadalmi csoportok es6lyegyenl6s6g6nek e

gv6delem, illetve a
lt6se tekintet6ben

krizhasznir tev6kenys6g et v egez.

5 t Kqz.hasznir tev6kenys

Az Alapilv|nv a fenti c6lok el6r6se 6rdek6ben az a16b!:i kdzhasznii tev6ken
(az egyesiil6si jogr61, a kozhasznir jog6l16sr6l, valamint a civil szervezel
thmogett6s6r6l sz6l6 201r. 6vi CLXXV. t<irv6ny (tov6bbiakban: civil tv.) 3

miikod6s6rol 6s
$ (1) bekezd6se)

FELADATOK

JocszeeAlYr HELyEK

Csal6dsegit6s, csal6dok sz6m6ra jogi 6s
szoci6li s tigyekben segits6gnyujt6s
fi o gseg6ly ny[rj tiisa; ismeretterj eszt6
anyagok megj elentet6se)

A szoci6lis igazgathsrfil sz6l6 I 093. 6vi III.
tiirvdny 57. g e) pontja, rnely a s zoci5,lis
alap szolgilllatiisok koz6 s or.olj a

a

csal6dsegit6st,

migaz 56. g kimondja, hogy a sz ;em6lyes
gondoskod6st nyfjt6 szoci6lis sz olg6ltat6sok
ell6t6s a 6llami/onko rtnfinyzati fe ladat.

A gyermekek v6delm6rtil6s a g yfmtigyi
igzrzgttfisr6l sz6l6 1997. 6vi XX XI. tiirv6ny
$i1.lqqy a szem6lyes gondoskor

31.

2

011. 6vi CCXI.
adatnak irja elo a

it, tovdbb| azt,
rben jussanak
at6sokhoz,

Csal6di 61etre nevel6s
(e16ad6sok, kiadv6nyok szerkeszt6se,
programok szerve46se)

v, VL cikk;
011. 6vi CCXI.

tdja,hogy az
ges 6letm6dr6l, a
rl9616,

csaliidi 6letrol
oz6pfokir oktat6si
3s a

is tSrgya.

iCXC. tiirv6ny 2.
6llami fel] rdatk6nt hatdrozza
z6pfokir d ktat6s biztosit6s6t
1 lsmereta nyag is).
ben is
(1) bekezd6s,
;5nak tilalm6r6l

Gyemrek- 6s ifjirs6/gv6delem, gyermek6s ifi irs6gi 6rdekk6pviselet

(csal6rlgondoz6s krizishelyzetben,
kapcsolattartiis 6s egyiittmiikrid6s m6s
segito szervezetekkel, rillami
szervekkel, r6szfoladatok 6tv6llal6sa,
k6rd6sek, probl6mhk jelz6se, jogseg6ly,
tan6csad6s, eload6sok, programok

;ySmiigyi
lXI. tiirv6ny 39.
Itat6s feladatait

ilX. tiirv6ny az
ntjautalja

szervez6se)

az

gyermekj6ldti
7. 6vi XXXI.
ndja ki a gyermeki
:zd6s a sziilo jog6t
r

:vel6s6hez

6rinto ell6t6sok6l
$ (1) bekezd6se
zott
rcsol6d6 feladatot
6st nyrijt6

lSdsegitri
)11. 6vi

CCXI

gyermek jog6t

esti-lelki
ban val6

HStr6nyo s hely

adalmi

zefi

cs

op

ortok

6lyegyenlos6g6nek
elosegit6se a prob16m6k feltdrrisrival 6s
konkrdt segitsdggel, kiilonos tekintettel
t6rs

es

IV. tiirv6ny 1. g-a, an ely kimondja,
hogy a foglalkoztat6s elosegit6se )a
1991. 6vi

mr.rnkan6lki.ilis69 megel<52:6se 6s h6tr6nyos

krjvetkezm6nyeinek enyhit6s e 6r lek6ben a

a

J

a munkaer6piacr6ll

kiszorul6 50 feletti

koroszt6lyra

Korm6ny, a helyi dnkorm6nyza ok, tov6bb6 a
munkaad6k 6s a munkavrillal6st a jogosultak,
valamint az ut6bbiak 6rdekk6pr iseleti szervezetei

egyiittmiikodnek
helyzetu E feladat alapja is az Alaptiirvd nyben tal6lhat6:
r6tegek, ki.ilonosen a gyermeket nevelok XVIII" cikk (2) bekezd6s,
meh ,kimondja a
segit6se, k6pz6s6ngk foglalkoz6s6nak
fiatalok 6s sziilok munkahelyi v 6delm6t.
el6segit6se fiogi 6s szoci6lis
A csalfdok v6delm6r6l sz6l6 2 011.6vi CCK.
k6rd6sekben segitspgnffi t6s, kiskorir
tiirv6ny 2011. 6vi CCXI. fiirv6 ny preambuluma,
gyermekek napkozbeni gondoz6sa 6s
mely kimondja, hogy az f,Jlam s egitr a
feliigyelete)
munkav6llal6s 6s a csal6di 6let i isszeegyeztet6s6t;
a a. $ (2)-(3) bekezd6se, mely h lami feladatk6nt
irja el6 a kiskoru gyermekek na1 kozbeni
g<>ndozdsitt, feliigyelet6t, hogy e zzel a sztilok
rrunkavSllal6s6t segitse.
2013.6vi LXXVI. ttirv6ny 2. I i 11. pontja,
amely kimondja, hogy a f'eln6ttk lpzest kie96szitS
tev6kenys6g : olyan tev6kenys6g , amely a
felnottk6pz6sben folytat ott kepz 5sek egydnre
szabott kialakitSsdnak elosegit6s 6le, a k6pz6s
hat6konys6g6nak javit6s 6ra vag5 a munkavSllal6s
elosegit6s6re ir6nwrl
E g6szs6gi.igyi felvil6gosit6s,
A Magyarorszig helyi iinkorm 6nyzatair6l sz6l6
e96szs6gfejleszt6s, e96szs6ges
2011. 6vi CLXXXIX. tiirv6ny 3. $ (1) bekezd6s
61e1.m6dra nevel6s, ment6lis
4. pontja a helyi onkorm6nyzato < feladatai kozott
eg6szs6gme g6rz6s (el6ad6s ok,
sorolja fel az eglszs6giigyi alape ll|tds 6s az
kiadv6nyok szerkegztdse, pro grarnok
eg6szs6ges 6letm6d segites6t c6l z-5 szolgSTtatilsok
szervez6se, kiilonboz6 forumokon
biztosit6s6t.
ismeretterj eszt6si teivdkenys69,
Az eg6szs6giigyr6l sz6l6 1997. ivi CLIV.
tan6csad6s)
tiirv6ny 88. $ (2) bekezdls ba) p ,ontja pedig az
alapell6t6s egyik c6lj ak 6nt hatfur r tzzameg az
eg6szs6gtigyi felvil6sosit6s bizto sit6sdt.
Krinryezeti nevel6s
A Magyarorszfg helyi iinkorm inyzatair|l sz6l6
(el6addLsok, kiadv6rlyok megj elentet6se,
20ll.6vi CLXXXIX. tiirv6ny 3 . $ (1) bekezd6s
progr arnok szervezdse)
11. pontja a helyi onkorm6nyzatr feladatok kozott
sorolja fel a helyi kornyezet- 6s

A munkaerclpiacon

a h6tr6nyos

1

r

term6szetv6delmet:

A term6szet v6delm6r6l sz6l6 I 196. 6vi
tiirvdny hathrozza meg ezen_ki'u lil a
A gyennek(ek)et neVel6 nrjk 6s ferfiak,
fogyat6kos szem6lyek, illetve m6s
h6trdnyos helyzetn csoportok tdrsadalmi
es6lyegyenl6s6g6nek elosegit6se
(tan6csad6s, kiadv6rryok szerkeszt6se,
jogseg6ly nyujt6sa)

LI[.

term6szetv6delemmel kapcsolatc s nevel6s kereteit.

Az Alaptiirv6ny L. cikke, illetvi a XV. cikk6nek
3. pontja;
A csalddok v6delm6r6l sz6l6 2[ 11. 6vi CCXI.
tiirv6ny 6. $ (1) bekezd6se kimo tdja,hogy az
611am el6segiti 6s t6mogalja a csz l6dbar6t
szeml6let kialakul6s6t 6s fenntarl is6t at6rsadalmi
es gazdashgi 6let valamennyi tert leten, tovSbbii a
15. $-a, mely a gyermeket nevel6 szrilok fokozott
v6<lelm6nek a kotelezetts6e6t mo rdja ki a
foglalkoztat6s ter6n.

/1

T

Szabadid6s tev6kenys6gek szervez6se,

tilboroztalils

A Magyarorszig helyi iinko
20ll.6vi CLXXXX tiirv6ny

ilnyzatairS\ sz6l6
1

pontja, amely a helyi
kozott sorolia fel a sport 6s ifiir
15.

Az

Alapitvitny kizhasznt,

nyilt,

ahhoz

mind

mag6n_, mind

csailakozhatnak. A benyfijtott csatlakoz6si sz6nd6kr6l a Kurat6rium a
napon beltil dont, 6s errol t|jlkoztatja a csatlakozni kivdn6t. Felt6tel
eset6n a Kurat6rium dont a felt6tel elfoead6s6r6l.

$ (1) bekezd6s
ilnyzati feladatok

g jogi szemelyek
:jelent6st kovet6 30
kotott csatlakoz6s

Az Alapitvhny kdzvetlen politikai

tev6kenys6get nem folytathat, p6rtokt6 ftiggetlen, r 6szi.ikre
tdmogat6st nem n4rjthat, 6s ilyen t6mogatrlst nem is fogadhat el. orsz6
lil6si, valamint a
tdviiro si 6 s me gyei onkormdnyzati k6pvi s el oi v illasztilsokon k6pvi s eloj elo eket nem
dllithat.
6.1

Az Alapit6 az t\lapitvdny clljhra indul6 vagyonk6nt 100.000.-Ft,

osszeget rendel,

EgyszLzezer forint

Az Alapit6

az indtrl6 vagyon osszeg6t az Alapit6 okirat al6iris6tbl sz6m tott 15 napon
az Alapitvhny nevdre nyitott alapitv5lnyr szilmlfurahelyezi el.

Alapit6 kijelenti, H,ogy ez a vagyon csak az Arapitvilny mirkod6s6nek m
ezd6s6t szolgdlja,
6s a vagyon adomri'yokb 61, p|lydzati t6mogat6sokb6l 6s csatlakoz6
ilyek felaj6nl6shval

v 6rhat6 an novekedni fo s.

Az

Alapiw6ny nev6ben vaw iavdra torl6no adom6nygyiijt6s nem jdr
illetoleg m6s szenl6lyek zaklatdsdval, a szem6ryhez fuz6d6 jogok 6s

Az

emberi m6lt6s6g

Alapitv6ny nei,6ben vagy javSra torl6nii adom6nygyL'rjt6s csak az lAlapitv1ny

ghatalma zhs
me ghatalma
zds a alapj
alapj 6n v 66 ge
gezheto
zhet6 .

Az

alapitvhny r6sz6re juttatott adomdnyokat
piaci 6ron kell nyily6ntartilsba venni.
7.t

A Knrat6rium megbizat6sa meghatilrozatlan i
eln<rke :6tjhn -jeloli ki. Az alapit6 szewezet al
nem szerezhetnek t(ibbs6get.

.!(urat6rium elhoke: dr, Pethesni Ddvid
Alq4alOaulq-.j3;g1a: Forg6 Gyorgyn6 (1 20
Iludaors, Zombori u,. 29.), Mdszdros Csab
(1165
Budupest, a'tn,rrn
Anilin ulca
utca J)/D)
35/b)
laf Lrr DuuuPeJ,,
Az a sz,emlly, aki olyan kozhasznn szervezetn
6vben legal|bb egy 6vig -vezeto tiszts6get,
- amely jogut6d n6lktil szrint meg rigy, hogy
ad6- 6s vhmtartoissdt nem egyenlitette ki,
- amellyel szembeg az |llamj ad6- 6s vfimhat
- amellyel szemben az |llami ad6- 6s v6mhat
izletlez|r 6st he lyettesit6 birs 6got sz abott ki.
- amelynek ad6sziiyn6t az 6llami ad6- 6s v
szerint felfi.iggeszte tte v agy torolte.

A sz6ban forg6 szerrvezetmegszint6t koveto h
Kurat6rium6nak.

A

az adomfinyozok,

Kurat6riumnak llem lehet tagtra politik
orszhgffillsi vagy uni6s k6pvisel6je, A kurat

szem6ly koteles a4 Alapitvhnyt t|jekoztatni arr61, ha egyidejrileg m6s
is betolt vezeto rtiszts6set

ko/hasznf szewezetn1l

A Kurat6rium hardrozathozatalfiban nem vehet r6szt az a

szem6ly, aki, vagy akinek kozeli
ho'zz\tartoz6ja a. h|throzat alapjdn
- kotelezetts69'tagy felel6ss6g al6l mentesiil, vagy
- b6rmilyen mris elpnyben r6szestil, illetve a megkotendo jogiigyletben eg
t 6rdekelt.
Nem minosiil el6nynek a kozhaszni szewezet c6l szerinti juttat6sai
5ben a bdrkr 6ltal
megkcit6s n6lkii1 ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltat6s, iletve az
iilet 6ltal tagtr|nak,
a tags6gi jogviszroqy alapjdn nyfrjtott, l6tesit6 okiratnak megfeleki c6l szr
ti juttat6s.
A Kurat6rium tagja az a nagykorri szem6ly lehet, akinek cselekvokdpe
a tev6kenys6ge
ellitths itho z s ziik s 6 g e s korb en nem korl 6tozt 6k.

Ha a Kurat6rium tagja jogi szemdly, a jogi szem6ly koteres kijeloln azt a termlszetes
szemdryt, aki a vezeto tiszts6gviseloi feladatokat nev6ben ell6tia. A vez,, 6 tiszts6gviselokre
vonatkoz6 szablrlypkat a kijelolt szem6lyre is alkalmazni kell.
A Kurat6rium ta.gja tiszts6gviseki tigyvezet6si feladatait szem6lyesen kote

Nem lehet a Kumt6rium tagtra &2, akit biincselekm6ny elkovetd
szabacls6gveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a brintetett elo6lethez
kovetkezm6nyetrl

af 61

miatt Jogerosen
fuzodo

h6trSnyos

nem mentesiilt.

Nern lehet a Kurat6rium tagtra az, akrt e foglalkoz6st6l joger6sen eltil
foglalkoz6st6l jogqr6s bir6i it6lettel eltiltottak, az eltirtfus hatillya alatt a
tev6kenys6get fcrlfat6 jogi szem6ly vezeto tiszts6gvisekije nem lehet.
Az eltilt6st kim,rnd6 hathrozatban megszabott id6tartamig nem lehet a
akit eltiltott ak a v eieto tis zts 6 gvi s el6i tev6kenys 6gt6 l.
Nem lehet a Kurat6rium tagja az alapitvlny kedvezm6nyezettje
hozzhtartoz6ja. Az alapit6 okirat elt6r<j rendelkez6se semmis.
Az alapit6 6s kozeli hozzdtartoz6i nem lehetnek tobbs6sben a Kura
okilat elt6r<i renrlelkezdse semmis,

A Kurat6rium sziiks6g szerint,

de legal6bb 6vente iil6st tart az A

miikodtet6s6nek vizsg6lata c6ljhb6l. A Kurat6rium elndke az egyes iild

B nappal kor6trban, e-mailben elkiildve vagy igazolt szem6lyes

tak. Akit valamely
it6letben megjelolt
urat6rium tagtra az,

6s annak

kozeli

Az

alapit6

umban,

v6ny hat6kony
azok idcipontjSnril

llel, valamint a
d kozl6se mellett

6

nyilv6nossdg bi:ztositdsfra kozzdteve az Alapitvdny honlapjAn, a napi
hiv.ja ossze. A Kur4t6rium iil6se hathrozatklpes, ha a tagoknak tobb mint

fele jelen van.

A

Kurat6rium hal|rozatait egyszerii sz6tobbs6ggel hozza. Szav
eset6n a
kutat6riumi tagoknak addig kell szavazni, arnig el nem 6rik a
ha ez nem sikeriil,
a k6rd6st elvetetl.nek kell tekinteni, 6s sziiks6g eset6n a kovetkezo til6s
rendi6re tiizni.
Az Alapitv6ny kopeles - az 6ves besz6mol6val egyidejiileg - kozh
rhs6ei mell6kletet
k6sziteni, amelyrek tartalmfira a2011. 6vi GLXXV. tv. vonatkoz6 rendel
i az irSnyad6k.
Az 6ves beszSrnol6 6s a kozhasznirs6gi mell6klet elfogad6sa a Kur rium kiz6r6lagos
hat6skor6be tartozils, 6s athrgylvet koveto 6v m6jus 31. napjfiigmeg kell rt6nnie.

A Kurat6rium iil6sei

nyilv6nosak, 6s azokon az igazgato tan6cskozdsi

j

I jogosult r6szt

venni.

A

l(urat6rium elnoke az egyes iil6seken meghozott hatfirozatokr6l Nyi intartdsi Kcinyvet
vezet, amelyben fpl kell ti.intetni a hathrozatok rneshozaralfutak idei( hat|lyht, az azt
t6mogat6k, illetve ellenzok szdm6t, v6giil rovid lartalmilt, egyhtta gondoskodik az

-66rintel.teknek a dont6sela'ol val6 e-mailben tort6nri 6rtesit6s6r6l,
a kura

til6st krivetri

8 napon beliil.

Az

Alapitvdny \atlrozataiban foglaltak 6s az egy6b dokum
dokumentumokba az Alapitvfny igazgat6jlval el6zetesen e|yezte
Alapitv6ny sz6khqly6n b6rki betekinthet. A hatfirozatokat 6s a kii
dont6stcil sz6miitott 30 napig ki kell fiiggeszteni az Alapitvhny hi
val amint me gj el enf et ni az Alapitv6ny honlapj 6n.
Alaviwdny az illtala v|gzett tev6kenys6gre, miik<id6s6re, szolgillt.att
!2.
ig6nybev6tel6nek m6dj6ra az Interneten, az elektronikus 6s irott
kozv6lem6ny fig;yelm6t . Az Alapitviny a szr>lgilltat6sait k6relem alapjhn
n
A Kur:at6rium rivqrnte tdjlkoztatja az Alapit6t az Alapitvhny miikodd
me gb i:zat6s a me,ghatin o zatl an i d6 tar tamr a s z 6 l. A Kurat6rium
ri gyren dj 6t
nararozza meg, a jogszab|lyi rendelkez6sek 6s az Alapit6 okirat
fi
Kurat6rium
Arqpitvdny clljaival osszhangb an 6116 dont6shoz6i, iigyi
,az
feladatokat l6t el.

nyilv6nosak. E
id<Spontban az

i jelent6st a
los

helyis6g6ben,

ra es szolgfiltathsai
t6n hivja fel a
utja.

A

I(urat6rium

mtikod6s6t maga
Iembev6tel6vel. A

izoi

6s k6pviseloi

B.t

A lreliigyel6 Bizotts6g megbizatdsa meghatfirozatlan
Alapitr5 - elnoke fti6n - jeloli ki.

idotartamra sz6l,

e

A Fehigizel6 Bizotts6e elndke: Dr. Szuromi-Kov6cs Agnes (1131 Bu
A Feltievelii lBizotts6g tagiai: Dreiszker Vilmos (104g Bp.,
Hegedtis R6,ka (1037 Budapest, Majoranna u. g.)

nok6t 6s tagiait

AZ

t, S6gor u. 21.)

rna Gy. u,. 29.).

Nem lerhet a Feli.iLgyel6 Bizotts6g elnoke vagy taga az a szem6ly, aki
a K-urat6riumL elnoke vagy tagtra,

az

Alapitvrinrlyal megbizatilsdn

kiviili m6s

tev6kenvs6s ki

munkaviszonyban vagy munk av egze$ e irdnyul6 egy6b
m6sk6nt nem rendelkezik.

I

o

t6s6re ir6nyul6
gvi.r;ybu rill, ha jogszabiiy

az Alapitvdny c6l szerinti juttatdsfb6l rdszesiil, kiv6ve a b6rkt

6
I megkot6s n6lkiil
ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltat6sokat, 6s az egyesiilet 6ltal tagS|nak
a tags6gi
jogviszony alayljdn a l6tesitci okiratban foglaltaknak megfeleloen
r iitott c6l szerinti
.juttatrist -, illctve
a fenti ekb en yyo ghatlr o zo tt s z em6 ly ek ho zz|tafio zoia.
A Feliigyel6 Biz,otts6g ellenorzi az Alapitvilny miikod6s6t 6s gazd 6lkod6 Ennek sor6n
az
igazgat6t6l 6s a Kur at6riumt6l j elent6st, az Alapitv iny munkav6llal6it6l
ig tillkoztatlst
vagv felvil6gositdst k6rhet, tov6bb6 az Alapitvfiny konyveibe 6s irataiba
inthet, azokat
megvizsg6lhada,

Ha a Kurat6rium a torv6nyes miikod6s helyre6llit6sa 6rdek6ben szrik$6ges int6zked6seket
nem teszi meg, a Fehigyel<i BizottsSg koteles halad6ktalanul 6rtesitdni a torv6nyess6gi
fehigyeletet ell6t6 szervet.
9.1

Az Alapitv|n:t igazsat6ja

Az Alapito az Alapitvilny tigyeinek vitel6re igazgat6t neyezki, Az A
idfre lcinevezett igazgstd Lehficz Monika (Buclapest, 1961. .ifirius

2

Dorozsmai utca 1,13, sz. alatti lakos. Az ,\lapitvhny az igazgat6val munl
igazgat6 felett a mpnkriltat6i jogokat (a munkaviszony l6tesit6se 6s me
amely jogok az Alapit6 hat6skor6be l'artoznak) a Kurat6rium elncike gya
onSll6an jogosul! az Alapitv6ny k6pvjselet6re 6s on6ll6an jo
p6nzforgalmi szdnll|ja feletti rendelkez6src. Az igazgat6 szervezi 6s ir6

(tltal hatdrozatlan
) 1142 Budapest,
kiit. Az
ntet6se kiv6tel6vel,
orolja. Az igazgat6
It az Alapitv5ny
yitja az Alapitv6ny

napi tev6kenys6g6t.
10./

4z Alapitvdny kepviselete

Az Alapilvhnyt a Idurat6rium elnoke k6pviseli. Az Alapit6 ezen kiwil k6pvi eleti jogot biztosit az
igazgat6 sz6m6ra is. Az igazgat6 mindazon esetekben jogosult az Arapitv6ny k pviselet6re, amikor a
Kurat6rium elnoke e jogrival nem 61. Ha a Kurat6r'ium elnoke 6s az igazgat6 va
y a k6pviseleti
jog gyakorldsft jefent6 - esem6nyen egyiittesen van jelen, tgy az Al viiny -k6pvisel6je a
Kurat6rium elnoke.

Az Alapitviny

k6pyiselet6ben a Kurat6rium elnrjke Es az igazgat6 jogosult alilirni akk6nt, hogy
ir all. A Kurat6rium elnoke jogosult fennt
i magdnak azokal az
eseteket, amelyekben kizSr6lagos akiir.Ssi joggat bir.
Az AlapitvSny banlisziimlSja f-elett a Kurat6rium elnoke, 6s
lkezik akk6nt, hogy
rnindegyikiik onilll6an egyediil ir al6.

mindegyikiik on6ll6an egyediil

11./

A

Az Alapitvfiny a cll megval6sit6sa 6rdek6ben on6ll6an gazd6lkodik.
Az Alapitv6ny a jelen okiratban megltarilrozott c6lok szerinti t
enys6get folytat
(alapi*6nyi c6lir tev6kenys6g) 6s a kozhasznir c6lok megval6sitdLsa 6rd k6ben v|llalkozhsi
tev6kenys6get vlgezhet, amennyiben az t\lapitvhny c6lj6t nem vesz6 yezteti (non profit
tev6kenys6g);

a

gazdftlkodiis so{5n el6rt eredm6ny nem oszthat6 fel, 6s az csak az Alapitv6ny alapit6
o zo tt ko zhas znir tev6kenys 6 g ekre haszn6lhat6

okirat6b an me ghat(tr

.

Az

Alapitv6ny indul6 vagyona, mint tartal6k, nem csokkentheta, Az alapitvfiny c6lokra
csup5n az indul6 vagyon kamatai hasznSlhat6k fel, mig a csatl
adom6nyai teljes
eg6sz6ben felhaszn;6l6sra kertilhetnek.

A Kurat6rium
I 2. I

Az

tagl ai kolts6gt6rit6sben r6szesithetok.

Alaprw |ny,_megszunise

Az

Alap it6 az Alap itv 6nty'. hat6r o zatl an i dore
Megsziinik az Alapitv 6ny, ha:
.- a c6l megval6sult,
- az ido eltelt,
- a felt6tel bekovetkezett,
--ha azt a bir6s6g megszrinteti.

Az Alapitvitny megsztin6se

ho zza

letr e.

esetdn csupiln az indul6 vagyon sz67l vjssza az

13./ A jelen okirat 6rv6nyess6g6hez annak bir6s6gi nyrlvhntartdsba v
kovet6en az Alapij6 az AlapiIv|nyl nern vonhatja vissza. Az Alapitvl
v6tellel nyeri el jogi szem6lyis6g6t.

sztiks6ges, ezt
nyilv6ntart6sba

8-

A jelen okiratban nem szabdryozott

20rl

6vi

,:?11t":,

k6rd6sekre a porgar
CLXXV. tv., valamint a20ll.6vi GLXXXL tv. rendelkez6sei

?:1lapit6 okirat egys6ges szerkezetbe foglalt szovege m,
modositirsok alapjdn hat6lyos tartarmfinak(2011.
dvi cLXXiL tcirv6nv 3g. 0

l"t!

Torvdnykrinyv,
irrinyad6ak.

I az alapit6

okirat-

) bekezddse).

Budapest, 2016.jril]ius 6.
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