ALAPÍTÓ OKIRAT

Alapítók a Polgári
közhasznú

Törvénykönyvről

szervezetekről

szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. § alapján és a

szóló 1997. évi CL VI. törvény szerint tartós

megvalósítására az alábbiakban jogi személyiséggel

rendelkező

közérdekű

cél

nyitott,

Alapítvá
hoznak létre.

I. Az Alapítók neve és címe:

Molnár Zoltán

Tolvaj Donát

1144 Budapest, Zalán u. 23/1 3./1.

9700 Szombathely, Szent Márton utca 29.

IV.ern./12.

II. Az Alapítvány neve:

Nemzeti Oktatási és Kutatási Alapítvány

III. Az Alapítvány székhelye:

1134 Budapest, Szabolcs utca 26-28. /Al 3/415

IV. A Nemzeti Oktatási és Kutatási Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek
megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége

IV. /1.
A Nemzeti Oktatási és Kutatási Alapítvány tartós közérdekű céljai:
- A hazai kutatás-fejlesztési (K+F), illetve innovációs tevékenységek növelésének
támogatása.
- A betegségmegelőzéssel és az egészségtudatos életmóddal kapcsolatos, tudományosan
megalapozott ismeretek terjesztésének támogatása.

IV. /2.
A Nemzeti Oktatási és Kutatási Alapítvány kiemett célja, hogy segítse az innovációs
tevékenységet elősegítő infrastruktúra és háttérszolgáltatás létrejöttét.
Célkitűzésünk,

hogy támogatásaink segítségével előmozdítsuk a K +F és innovációs

tevékenységek komplex megvalósításában résztvevő társadalmi szereplők -kutatók és
feltalálók, társadalmi szervezetek, a lakosság érintett tagjai- közötti együttműködést.

a)

A K +F és innovációs tevékenységek segítése érdekében az Alapítvány támogatui
kívánja:

-

Szakmai

folyóiratok

továbbképzéseken,
előfizetését,

tanulmányutakon,

szakkönyv-beszerzését

kongresszusokon
Ezen

túlmenően

részvételt,

illetve

tudományos ülések

szervezését, pályázatok szervezését és lebonyolítását az adott szakterületen dolgozó kutatók,
oktatók, illetve az

érdeklődő résztvevők

- A tudományos kutatások

számára.

előremozdítására

kutatók, hallgatók számára ösztöndíjak

biztosítását illetve kiegészítését - például Ph.D. hallgatók részére - mely nagyban segítheti a
tehetségek felfedezését és tudományos tevékenységük, karrierjük megkezdését.
- Olyan tudományos adatbázisok létrehozását, melyek

összegyűjtik

és tárolják a tudományos

kutatások eredményeit, adatait. Ennek létrehozásával lehetövé válik egy olyan tudományos
alap kialakítása, ami a kutatások információs igényeinek jelentős részét kielégíti, és ezáltal a
kutatások sebessége, az innovatív tevékenységek felgyorsíthatók.

b)

A több tudományterületet is átfogó (multidiszciplináris) kutatási tevékenységek
segítése érdekében támogatjuk továbbá:

- A hazai innovációt

elősegítő

olyan információs bázis létrehozását és
végző,

segíti a (K+F) tevékenységet

eltérő

működtetését,

-de adott esetben egymást

amely

kiegészítő

tudományterületen dolgozó kutatók és feltalálák egymásra találását, illetve a

létrejövő

személyi szinergiák révén a kutatási potenciál növelését.
- Kiemelten nagy

jelentőségű

feladat az alapítvány számára a

különböző

szakterületek

számára közös (interdiszciplináris) kongresszusok szervezésének támogatása, amely lehetövé
teszi a szakmai ismeretek
jövőbeni

sikeres szakmai

bővítését,

a személyes kapcsolatok létrejöttét, megalapozhatja a

együttműködéseket.

IV/3. A Nemzeti Oktatási és Kutatási Alapítvány további kiemeit célja -a kutatási és
fejlesztési tevékenységek

előmozdításának

és az egészségtudatos életmódot

támogatása mellett-, hogy a

előtérbe helyező

betegségmegelőzést

-tudományosan megalapozott-

korszerű

ismeretek, gondolkodás terjedését támogassa.
A magyarországi egészségtudatos gondolkodásmód
népszerűsítése,

előmozdítása,

az egészséges életmód

az egészséges életmóddal kapcsolatos társadalmi tudás bövítése és az ehhez

kapcsolódó szándékok, készségek

felerősítése

érdekében kívánjuk támogatni az ilyen célú

kommunikációs programok, oktatások szervezését és lebonyolítását.

IV.4.

Az Alapítvány a fenti feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezet megszerzése

érdekében pénzbeli és nem pénzbeli adományokat gyűjt, pályázatokon vesz részt, önálló
innovációs tevékenységet végez, illetve törekszik az innovációt segítő fizetőszolgáltatások
nyújtására

abból

a

célból,

hogy

az

így

keletkezett

bevételt

alaptevékenységébe

visszaforgathassa.

IV.S.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a közhasznú

szervezetekről

l.

szóló 1997. évi CLVI tv. 26.§ c.) pontja szerint:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység,
3.

Tudományos tevékenység, kutatás

4.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5.

Kulturális tevékenység,

Az alapítvány nem zárja ki, hogy bárki is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

V. Csatlakozás az Alapítványhoz:

V.l.

Az Alapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz bármely belföldi és külföldi magán vagy

jogi személy csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetéti, és azt akár anyagi,
vagy bármely más módon támogatni kívánja.
V.2 .

A

csatlakozásralehetőség

van akkor is, ha az adományozó az Alapítvány céljai közül

csak egyet, vagy annak egy részét kívánja támogatni.

V.3.

Ha az adomány a meghatározott célra vagy az adományozáskor megjelölt

határidőig

nem használható fel, úgy az ismert adományozónak jogában áll a kuratórium által megjelölt
határidő

alatt új célt megjelölni, ennek hiányában a támogatás az általános szabályok és célok

szerint kerül felhasználásra.

VI. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása:

VI. l.

Az alapítvány induló vagyana l 00.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, melyet az

Alapítók az Alapítvány bankszámlájára való utalással fizetnek meg az alábbiak szerint:

Molnár Zoltán

20.000.-Ft

Tolvaj Donát

80.000.-Ft

Az Alapítvány vagyonához adott hozzájárulás nem

Vl.2.

követelhető

vissza.

Az Alapítvány vagyonát növeli:

VI. 2.1. Az Alapítványhoz csatlakozók felajánlásai:
Bármely belföldi vagy külföldi jogi személy vagy magánszemély támogatásban részesítheti az
Alapítványt. A támogatást nyújtó személy vagy szervezet, amely egyetért az Alapítvány
céljaival, az Alapítvány számára felajánlott pénzösszeget az Alapítvány számlájára befizeti,
illetve a nem pénzbeli hozzájárulását az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. A

kezelő

szervezet teljes és kizárólagos hatáskörrel dönt bármilyen támogatás elfogadásáról, annak
elutasításáról vagy az elfogadás

feltételeiről.

összhangban van (kutatás, továbbképzés, ösztöndíj stb.). A pályázati kiírást az Alapítvány
székhelyén

lévő

alapítványi

hirdetőtáblán

ki kell függeszteni, és az Alapítvány honlapján

nyilvánosságra kell hozni. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtási
határidejét és az elbírálás
belül dönt. A
alapítványi

döntésről

időtartamát.

A benyújtott pályázatokról a Kuratórium 30 napon

értesíteni kell a pályázókat és ki kell függeszteni a székhelyen

hirdetőtáblán,

lévő

és az Alapitvány honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Az Alapítványhoz pályázati kiírás nélkül benyújtott igények. pályázatok elbírálása
Az Alapítvány szolgáltatásait, juttatásait a Kuratóriumhoz írott egyedi pályázat, igénylés
útján is igénybe lehet venni. A pályázatnak/igénynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, eimét,
a támogatni kért cél pontos leírását, a támogatás igényelt formáját, értékét és a kérelem
indoklását. A Kuratórium dönt a benyújtott pályázatokról és az e/bírált pályázatok benyújtóit
a döntés megszületését követő 30 napon belül írásban értesíti.

Az Alapítvány maga is kutathat {el támogatásra szarufó személyeket. törekvéseket stb ..
elfogadhat erre vonatkozó ajánlásokat.
Amennyiben erre vonatkozóan javaslat érkezik, arról a Kuratórium 30 napon belül dönt. A
döntésről

a javaslattevő! és a támogatott szervetlszemélyt írásban értesíti.

V/.2.4.2. A támogatások alapját az Alapítvány teljes vagyona, így az induló vagyon, a
csatlakozóktól kapott juttatások, az Alapítvány vállalkozási

tevékenységéből

származó

bevétele, valamint a vállalkozás során fel nem használt vagyon kamatai képezik. Az
Alapítvány a mindenkor rendelkezésre álló vagyonból, illetve ennek hozadékaiból vagy a
céltámogatások terhére nyújthat támogatást. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni a
kezelésével,

működésével

kapcsolatos kiadásokat.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységével lekötött vagyona nem haladhatja meg az
Alapítvány teljes vagyonának 50 %-át.
Az Alapítvány a közhasznú

szervezetekről

szóló törvény 17. §-ban foglalt befektetési

tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítésére nem köteles.
Az Alapítvány javára tett bármilyen adományról külön nyilvántartást kell vezetni. Az egyes
vagy részleges alapítványi célokat támogató juttatásokat elkülönítetten kell kezelni.
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A.

"_;

VII.

Az Alapítvány szervezete:

VII.l.

Az Alapítók döntenek:

a kuratórium tagjainak kijelöléséről,
a kuratóriumi tagok kijelölésének visszavonásáról,
az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról,
más alapítványhoz való csatlakozásról.

VII.2. A Kuratórium
VII.2.1. A Kuratórium az Alapítvány

ügydöntő, ügyintéző,

képviseleti szerve, amely kezeli

az Alapítvány vagyonát.
A Kuratórium minden ügyet magához vonhat és azokban dönthet. Kivételt képeznek ez alól
azok az ügyek, melyek eldöntése az Alapítók hatáskörébe tartozik.

VII.2.2. A Kuratórium 3 tagú testület, amelynek tagjait az Alapítók jelölik ki. A Kuratóriumi
tagok megbízatása határozatlan

időre

szól.

VII.2.3. A Kuratórium összetétele:

A Kuratórium elnöke:

Kovács Gábor (sz: AN 708890)
Cím: 1134 Budapest, Szabolcs utca 26-28 A/3/415.
anyja neve: Vass Erzsébet

A Kuratórium tagjai:

Dr. Kozma Brigitta (sz: 198819BA)
Cím:. 1094 Budapest, Angyal utca 18.
anyja neve: Molnár Erzsébet

Tolvaj Donát (sz: 116113EA)
Cím: 9700 Szombathely, Szent Márton utca 29. IV.em./12.
anyja neve: Bányai Ilona

A Kuratórium összetételének biztosítani kell azt, hogy arra az alapító - közvetlenül vagy
közvetve -

ne gyakorolhasson meghatározó befolyást.

tisztségviselőknek

Az

összeférhetetlenségről

a

megválasztásukkor nyilatkozni kell. Nem lehet a Kuratórium elnöke

valamely alapító, vagy olyan személy, akire az alapítók közül bárki közvetve vagy
közvetlenül meghatározó befolyást gyakorolhat.

VII. 2.4. A kuratóriumi tagság

megszűnik

- a kuratóriumi tag halálával,
- a tagságról való lemondással,
- az Alapítvány

megszűnésével.

Az alapító visszahívhatja azt a kuratóriumi tagot, aki tevékenységével az Alapítvány céljának
elérését veszélyezteti.
VII.2.5. A Kuratórium tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban a
feladatuk ellátásával kapcsolatban felmerült igazolt költségeiket az Alapítvány megtéríti
részükre.
VII.2.6. Az Alapítványt hatóságok és harmadik személyek

előtt

Kovács Gábor (sz: AN

708890) -a Kuratórium elnöke- képviseli, aki akadályoztatása esetén meghatalmazást adhat
Dr. Kozma Brigittának (sz: 198819BA) -a Kuratórium tagjának- a képviseletre.
Az Alapítvány bankszámlája felett Kovács Gábor (sz: AN 708890) jogosult rendelkezni.
VII.2.7. A Kuratórium feladatai közé tartozik különösen:
- az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása
- az alapítványi vagyon kezelésének meghatározása, az alapítványi vagyon gyarapítása;
- az alapítványi vagyonnak alapítványi célra
történő

történő

felhasználásának módja és az

erről

döntés rendjének meghatározása;

- döntés az alapítványi vagyon felhasználásnak

terjedelméről;

- pályázatok, ösztöndíjak meghatározása és odaítélése;
- döntés az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról;
- az Alapítvány részvétele olyan vállalkozásban, mely összefligg az Alapítvány céljaival és
annak megvalósítását segíti

elő,

- olyan nyilvántartás vezetése,

amelyből

hatálya, illetve a döntést támogatók és
VII.2.8. A Kuratórium

döntéseiről

a kuratóriumi döntések tartalma,

ellenzők

időpontja

és

számaránya- személye - megállapítható.

az érintetteket az elnök - a döntés meghozatalától

számított 30 napon belül írásban, ajánlott postai küldemény útján- értesíti. A

Kuratórium

elnöke gondoskodik továbbá arról, hogy a Kuratórium döntései, határozatai az Alapítvány
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székhelyén

levő hirdetőtáblán

kifüggesztésre kerüljenek, valamint az alapítvány honlapján

nyilvánosságra hozataira kerüljenek. A határozatok a meghozatalukat

követő

napon - 15

naptári napra - kerülnek kifüggesztésre, illetve a honlapon feltüntetésre. Tekintettel arra, hogy
az Alapítvány nem kiemelten közhasznú szervezetként kíván

működni,

a tevékenységének és

gazdálkodásának legfontosabb adatait sajtó útján nem hozza nyilvánosságra, de az Alapítvány
honlapján nyilvánosságra hozza.
A Kuratórium gondoskodik arról, hogy az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba bárki - mások személyhez

fűződő

jogainak sérelme nélkül -betekinthessen,

illetőleg

abból saját költségére másolatot készíthessen. Az iratbetekintésre munkanapokon, egyeztetett
időpontban

az Alapítvány székhelyén van

lehetőség.

Az Alapítvány nyilvánosan, a jelen Alapító Okiratban meghatározottak szerint
Kuratórium köteles az Alapítvány székhelyén

levő hirdetőtáblán

Alapítvány honlapján nyilvánosságra hozni az Alapítvány

működik.

A

kifúggeszteni, valamint az

működési

módját, a szolgáltatások

igénybevételének módját, valamint a beszámolói közléseket Így különösen köteles a
hirdetőtáblán

kifüggeszteni és a honlapon nyilvánosságra hozni a Kuratórium

vonatkozó szabályokat (VII.2.10. pont), a VIII. fejezet rendelkezéseit. Az

erről

működésére

szóló

értesítő

kifüggesztésével és a honlapon feltüntetéssei nyilvánosságra hozza a kuratóriumi ülések
helyét, idejét és napirendi pontjait. A hirdetményt az ülést

megelőző

legalább 8 nappal kell

nyilvánosságra hozni - tekintettel arra, hogy a meghívák megküldésére megszabott 15 napos
időközön

belül a kuratóriumi tagok új napirendi pont felvételét kérhetik.

VII.2.9. A Kuratórium az éves beszámolót a

következő

év március 31 .-ig köteles elkészíteni

és azt a határozathozataira vonatkozó szabályok szerint elfogadni azzal az eltéréssel, hogy
elfogadásához egyhangú határazatra van szükség.

VII.2.10. A Kuratórium

működése:

A kuratórium negyedévente legalább egyszer tart ülést.

Kötelező

az ülés összehívása, ha azt a

kuratóriumi tagok legalább 113-a írásban kéri.
A kuratóriumi ülést a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium tagja írásban
hívja össze legalább 15 nappal az ülés

előtt.

A kuratóriumi ülést az alapítvány székhelyére,
Az ülés - valamennyi kuratóriumi tag

előzetes
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illetőleg

más alkalmas helyre kell összehívni.

egyetértése hiányában - nem hívható össze a

Magyar Köztársaság területén kívüli helyszínre.
A meghívóban a napirendet közölni kell a kuratórium tagjaival, akik a meghívák
kézhezvételétől

számított 5 naptári napon belül írásban kérhetik az

elnöktől

új napirendi pont

felvételét. Az elnök az új napirendi pontokat köteles a kuratórium tagjainak megküldeni. A
kuratórium a meghívóban

szereplő

napirendi pontokon kívüli ügyekben csak akkor hozhat

határozatot, ha a kuratórium minden tagja jelen van és a határozat meghozatalát nem ellenzi.
A kuratórium csak akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatait
szavazattöbbséggel

nyílt

Szavazategyenlőség

szavazással

hozza.

A

szavazás

kézfeltartással

esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha ismét

történik.

szavazategyenlőség

alakul ki, akkor a határozatot elvetettnek kell tekinteni.
A határozatképtelenség esetén megismételt kuratóriumi ülést az eredeti ülés meghívójában
megjelölt feltételekkel kell összehívni. Így az eredeti ülés meghívójában meg kell határozni a
megismételt ülés napirendi pontjait, helyszínét és

időpontját.

A megismételt ülést az eredeti

ülés napirendi pontjaival az eredeti ülés helyszínére kell összehívni. A megismételt ülés és az
eredeti ülés

időpontja

A Kuratórium

között legalább egy órának, de legfeljebb 15 napnak kell eltelnie.

üléseiről

jegyzőkönyv

készül. A

jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell a

Kuratórium ülésén hozott határozatok pontos szövegét, azok számát, a határozatok személyi
és

időbeli

hatályát a döntést támogatók és

ellenzők

pontos felsorolását. A

jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell továbbá fontosabb felszólalásokat és az elhangzott indítványokat illetve azt,
ha valamely kuratóriumi tag vagy más jelen
bármilyen véleményt kíván kifejteni . A
tárolni, hogy azok
követhetők

hozzáférhetőek

lévő

személy a hozott határozattal kapcsolatosan

jegyzőkönyveket

és azokból a kuratórium

azonos helyen kell
működése

gyűjteni

és

és határozatai nyomon

legyenek. ( Kht. 7.§ 3) a. ) A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) illetve élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy
- bármilyen más
Nem

felelősség

előnyben

minősül előnynek

alól mentesül vagy

részesül, ill. a

megkötendő

jogügyletben egyébként érdekelt.

a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által

megkötés nélkül igénybe

vehető

nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott
juttatás.

10

létesítő

okiratnak

megfelelő

cél szerinti

A Kuratórium vagy a kuratóriumi tagok által a feladatkör ellátása során

VII.2.11.

harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány
minőségben

A kuratóriumi tag az általa e

az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

VII.2.12. Valamely közhasznú szervezet
lehet

felelős.

vezető tisztségviselője

megszűntét követő

két évig az Alapítványnak nem

(kuratóriumi, illetve- kijelölés esetén

a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
évben legalább egy évig -

vezető

tisztséget, amely az adózás

felügyelő

szervi- tagja) az

megszűntét megelőző

rendjéről

két

szóló törvény szerinti

köztartozását nem egyenlítette ki.
A

vezető tisztségviselő,

szervezetet

előzetesen

illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhaszn ú
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget

egyidejűleg

más közhasznú

szervezetnél is betölt.

VII. 3. A Kuratórium elnöke

VII.3.1. A Kuratórium elnökét az Alapítókjelölik ki .

VII.3.2. Az elnök feladata:
- a Kuratórium üléseinek összehívása,
- az Alapítvány képviselete,
- céltámogatás elfogadása,
- a Kuratórium ülései között döntés minden olyan kérdésben, amely nincs a Kuratórium
kizárólagos hatáskörébe utalva,
- az Alapítvány éves

tevékenységéről

szóló beszámoló elkészítése,

- kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, tömörülésekkel,
- minden egyéb feladat ellátása, amellyel a Kuratórium megbízza.

VII.3.3. Nem lehet a Kuratórium elnöke valamely alapító, vagy olyan személy, akire az
alapítók közül bárki közvetve vagy közvetlenül meghatározó befolyást gyakorolhat.

A

Felügyelő

Bizottság tevékenysége

VII.4.1. A

Felügyelő

Bizottság összetétele:

VII.4.

ll

A

Felügyelő

Bizottság 3

főből

áll. Elnökét és 2 tagját az Alapítók jelölik ki 4 éves

időtartamra.

A

A

Felügyelő

Felügyelő

Bizottság elnöke: Dr. Sziszák György (sz. 573288 BA)
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 13.-15.,

tetőtér

19.

Bizottság tagjai: JárvásTamás (sz.
Cím: 5130 Jászapáti, Tél utca 7.
Árvay Szilárd (sz. AE 040986)
Cím: 1171 Budapest, Kísérő utca 4.

A közhaszn ú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. törvény 8. § (2) bekezdésének
megfelelően:

Nem lehet a felügyelő szerv [adott esetben az Alapítvány Felügyelő Bizottsága] elnöke vagy
tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv [adott esetben az Alapítvány Kuratóriuma] elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányu ló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

c) a közhaszn ú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

VII.4.2. A

Felügyelő

Bizottság

működési

rendje

A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada
jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazás
kézfeltartással történik. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.
Ha ismét szavazategyenlőség alakul ki, akkor a határozatot elvetettnek kell tekinteni .
b) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök, illetve a d) pontban meghatározott esetben a
Felügyelő Bizottság tagja hívja össze és vezeti.
c) Az elnök köteles gondoskodni arró l, hogy a Felügyelő Bizottság ülése legalább
félévente egyszer összehívásra kerüljön 2010. december. 01.-től kezdve.
d) Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely
tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon
belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli
időpontra történő összehívásáróL Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag
a)
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maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ülései ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottságnak az ülései ügyrendjét a Kuratóriumnak és az Alapítóknak

e)
f)

előzetesen

-

legkésőbb

az ülés

előtt

8 nappal - írásban be kell mutatnia.

A Felügyelő Bizottságnak határozatait írásba kell foglalnia, és a határozathozataltól
számított két munkanapon belül a Kuratóriumnak és az Alapítóknak be kell mutatnia.

g)

h) Ha a

Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám

alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Kuratórium elnöke a Felügyelő
Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az
Alapítókat értesíteni, akik kötelesek gondoskodni a Felügyelő Bizottság megfelelő
személyi összetételéről, valamint a működőképesség helyreállítása érdekében
kötelesek intézkedni.

VII.4.3. A Felügyelő Bizottság
gazdáikadását

ellenőrzi

az alapítvány egész tevékenységét,

működését

és

Évente egy alkalommal - főleg a beszámolási időszakban - általános ellenőrzést tart.
Célvizsgálatot - szükség esetén - bármikor tarthat.
A fentieken

túlmenően

ellátja az !997. évi CL VI. törvény III. fejezetének ll. §-ának

(1), (2), (3), (4), és (5) pontjaiban foglalt feladatokat.
VII.4.4. A Felügyelő Bizottság indítványára az intézkedésre jogosult vezető testületet a jelen
alapszabályban foglaltak szerint 30 napon belül össze kell hívni. Amennyiben a határidőre
nem sikerül összehívni az intézkedésre jogosult vezető testületet, a határidő letelte után a
Felügyelő Bizottság jogosult közvetlenül összehívni az illetékes vezető testületet.
VII.4.6. Abban az esetben, ha az alapítvány intézkedésre jogosult testületi szervei a törvényes
működés

helyreállítása érdekében, a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a

Felügyelő

bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szerveket.

VIII. Az Alapítvány anyagi forrásainak kezelése, a szolgáltatások igénybevételének

módja:
VIII.l.Az Alapítvány pályázatok kiírásával, eseti vagy rendszeres dologi vagy pénzbeli
juttatásokkal, vagy bármely más módon segítheti az alapítványi célok elérését. A támogatások
odaítéléséről

a Kuratórium dönt. Másrészt az Alapítvány maga is kutathat fel támogatásra

szoruló személyeket, törekvéseket stb., elfogadhat erre vonatkozó ajánlásokat.
VIII.2. Az Alapítvány által nyújtott támogatás formája lehet:
- alapítványi anyagi juttatás bármely olyan tevékenység finanszírozására, amely az
Alapítvány céljának elérését segíti

elő,
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-

lehetőségek,

- a

megfelelő

pénzeszközök felkutatása,
partnerekkel

történő

kapcsolattartás,

- jelen Alapító Okirat IV. pontjában ismertetett

célkiűzések

megvalósítását célzó egyéb

tevékenység.
VIIIJ.A támogatások alapját az Alapítvány teUes vagyona, így az induló vagyon, a
csatlakozóktól kapott juttatások, az Alapítvány vállalkozási

tevékenységéből

származó

bevétele, valamint a vállalkozás során fel nem használt vagyon kamatai képezik. Az
Alapítvány a mindenkor rendelkezésre álló vagyonból, illetve ennek hozadékaiból vagy a
céltámogatások terhére nyújthat támogatást. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni a
kezelésével,

működésével

kapcsolatos kiadásokat. A folyamatos

működés

érdekében azonban

az induló vagyonnak 30%-át érintetlenül kell hagyni.

VIII.4. Az Alapítvány vállalkozó tevékenysége az eredeti alapítványi célok megvalásítást
nem akadályoztathatja, vagy veszélyeztetheti.
VIII.S.A támogatást nyújták kérésére a támogatás felhasználásáról tájékoztatást kell adni . A
támogatást

nyújtó

- az Alapítvány

céljain

belül

- javaslatot tehet

a

támogatása

felhasználásának módjára vonatkozóan. Ezt a javaslatot a Kuratórium köteles figyelembe
venni a felhasználásról

történő

döntése során, kivéve, ha a javaslatban megfogalmazottak az

Alapítvány céljának megvalósulását akadályozzák vagy veszélyeztetik. A Kuratórium dönthet
úgy, hogy nem fogadja el a támogatást, amennyiben a javasolt felhasználási mód
semmiképpen nem felel meg az Alapítvány programjának,

célkitűzéseinek

és a támogatást

nyújtó támogatását az általa meghatározott felhasználási módhoz köti.

VIII.6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem fogad el és nem nyújt,
képviselőt

országgyűlési

és önkormányzati

nem állít és nem támogat.

VIII. 7. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által

IX. Az Alapítvány
Az Alapítvány

megismerhetők.

megszűnése:

megszűnését

eredményezi a Ptk. 74/E.-F. §-aiban meghatározott esetek
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.,
bekövetkezése.
Az Alapítvány

megszűnésekor

a tartozások kiegyenlítését

vagyon az alapítókat illeti meg a befizetésük szerint. A
fennmaradó vagyon más hasonló céllal

működő

követően

megszűnéskor

fennmaradó induló

az induló vagyon felett

alapítványra száll át.

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba.
Jelen Alapítvány határozatlan

időre

jön létre.

Ezen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a Közhasznú
szervezetekről

szóló 1997. évi CL VI. Törvény, valamint az alapítványok nyilvántartásáról,

gazdálkodásáról szóló hatályos jogszabályok az irányadók

Budapest, 20 l O. március 25.

,//

Molnár Zoltán

;//

1144 Budapest, Zalán u. 23/1 3./ l.

Tolvaj Donát

9700 Szombathely, Szent Márton utca

29. IV.ern./12.
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