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A Pra Ta|entis Hátrányos helyzetú gyernekek képzését támogató KÓzhasznú Alapítvány Alapító

akiraÍát az Alapí!ó 2a14 nájus1a nápjána2a14 márclus 15' naplán hatályba ]épett2013 évjv tv
az új Ptk' atapján, tavábbá áz egyest|\ésijagról, a közhasznú Jagállásró:, valanint a civil szeyezetek
múiaaesett' és ianogatásáró] ;;ób 2a1i ' évi CLXX/ tÓNény alapján - valamint figyelemmel a civil

szervezetek bÍrósági ;yllvántaftásárÓ] és az ezze] Ósszefuggő etjárási szabá]yakról szóló 2a11 évi

CLY*I. tÓNény rend;lkezéseire az atábbiak szerint nódosÍtatta, illetve fogadta el A jelen Alapító

aklrat az alapító eddigiek szerinli va\anennyj módasítását is taftalnazó hatályos A]apÍÍó aktrat

!. Az ALAPÍTÓ ADATAI

Név: Fritz és társai Befektetö ésTanácsadó Kor:átalt Fele]ósségú Társaság
CÍm: 9026 Gyór, szabadrév u 12.

Cégjegyzékszá na' 08-09-0 1 4 1 52
Adrszáma: 1 1 464616-2-1 1

Képwsel| Fritz GyÓrgy ügyvezetÓ

Az Atapító vége|szémo]ással tönént jagutód nélküti negszŰnése kÓvetkezteben az AlapÍtó okiat X]]'

rejezeie s. pőnt1a érÍelmében az atápítój jogakat Frjtz GyÓrsy Qzll 1952'a317 '^Esztergan' anyia

,áre: Hari"" ktára, szenétyi ig száma: 27ü75 HA) 9026 Győr, szabadréV u' 12' szám alatti lakos

gyakoratja, njnt az AlapítÓ á]ta] az AtapÍú akjratban kije]alt szené|y

2.

J.

5.

. Az ALAPíTVÁNY ADATA! És jÉLJA

Az A]apÍtvény neve: Pro Ta]entis Hátrányos He]yzetü gyernekek képzésél tánogató
Közhasznú A]apitvány

Az Alapítvány székhelye: 9a26 Györ' szabadrév u 12

Az AlapÍtvány jogá1lása:

A? NaDn\an,/ ona,to oQl szemet\ |azhÓóznu czeNeze!
Á, űh;iőrJe- ,iáoÁi"a 'oF d,lo] haqy az Alép] dnl ervenré' lelre]o enez es a ]oqi
. 
"':,':io ,6i6airi 6 lozhaszn,'t poáias elnre'esehez oz Alap|vény sze"he\e s7Flint

l]!e,é\es r";gye bírósdg aha! Ia4enö nyivé4Iafiaöba \ elet szr]r séges

Az A ] a pí tv á n y i döta rt a n a :

Az A\apítvány határozatlan ]dótaftamra jatt ]éÍre

Az Alapítvány célja'

A Prc Tatentjs A]apÍtvány cétja, hogy a sikeres iskataj, najd késöbb a társadalmi' nunkaerő-

i,,' .*i,;i'. árae,"iaen' o/}an /eie'dsegél blzlasúsan arrd tésza'u'a lÓnL]]ÓL Ás a

i;;"i;;;;:"|;r;r;; 
-eJ:,'rÁu szan",i anely hazzaÉILl ehelceqL!É kepes"eqetk

'iitőiáiiáai'"unő.' 
Ezátta'] esé|y tercmthetó ana,'hogy a tamagaLatt qyermekek az őket

^ő,itrá',ó 
tár.t"ut ,s 14elesebo ÁJeg''éT sJ/toza\abD DaldogdDb elete' é/hecöe'

i,"nÁ.,ir"ir'"i" torehszlk hogy céóLkentíe azaknak a hátráltato tényezóknek a s7ánát

ijir"!"'|,' '"iríi: ;- ",ke;;! énÚlds' ÓlrdmaLal gálota^ ne'hez' ^ 'Tes/: 'zt
á;:;;;;kkárp;,;ú';r"r]élette|, amety kijndu]öpant]aban dz egyes tanu|ö^ egyed' specjális

tánogatási jgénye áll



Ennek érdekében az Alapílvány
szolgáltatásakat do]gozza ki és kínálja:

Összes bevéte] kettö százalékát, vagy
b) kÓzhasznú Íevékenység érdekében felnerult
ráfardÍtás felét a két év átlagában, vagy
c ha7héóznu tevekenrseaé1eA ella'dsal'dI1Ósan
onkenrcs pvé^en''ége. |Áqzó szémely 'Faiti a
2Oo5 évi LXXXvlll' tóNénynek negfe]elően.

kavetÁezó esély1eremtó praglamakat,

Anyagi tánogatást nyÚjt rászoruló tanulók számára' támagatÓ, fejlesztÓ programak
ré szvéte l i d Íj á n a k kie g ye n l Íté sév e]

Anyagi tánogatást nyúÍ a rászaruló tanulók családjai szánára' a tanLt]Ó iskaláztaÍasi
k i ad á sa i n a k ré sz b e n j f i n a n sz Í raz ásáv a]

6.

. Leheóséget biztasít pedagÓgusok szánára tavábbképzésekben való részvételre, és
annak járu1ékos ka]tségeinek fedezésé re

. Fejlesztó szolgáltatásokat, egyéni fejlesztési ]ehetöségeket biztosÍt tanu]ói igények
alap]án

. szabadjdös' kulturá]is és spartpragramokat szeNez tanulóknak. családjajknak'
kózósségeiknek

A közhasznú jagét]ás kérelnezésének feltételének te\jesu]ése a 201 1. évj CLXXV tv 32' s G)
és (5) bekezdésej alapján:

(4) bekezdése

',Megfeteló eróforrás á]t az Egyesútet rende]kezésére, ha az e|ózó két |ezái üz|'-tj év

vonatkozásában a kÓvetkezó fe:tételek kÓzúl legalább egy teliesül:
a) az átlagos éves bevétele neghaladp az egymil:jó farintat, vagy
b) a két év egybeszánított adózott erednénye (tárgyévi eredménye) nem negatÍv, vagy
;) a személy'j'iellegü ráfordításai (kiadásaj) _ a vezetö tiszÍségviselők juttatásainak figyelembe
vétete nétkú] _ eléri az összes ráfordÍtás (kiadás) egynegyedét''

(5) bekezdése',Megfele]ö 
társada]ni tánogatoüság mutatható ki az EgyesÚletnél' ha az előzó két lezárt

üz]e|tiéve vonatkozásában a következi fettéte]ek kÖzüllega]ább egy teljesL]l:

a) a szenétyi iovedelenadó meghatározott részének az adÓzó rendelkezése szerint a
szervezetnei feÍa1ánloft Összegből kjutatt Összeg e!éri az 54' s szerjntj bevétel nélkú] szánÍtrÍt

kö]tségek, ráfardÍtások elérik az osszes

6el ev al]agaban) legdlabb tlz kÖzeldeLú
kr2érdcki ankentes tevé^envseql öl szóló

7' Az Alapítvány po]itikamentes. közhasznú feladatokat ellátó szeyezet
rorióiiiiőtiii"i tevékenységet Qa11 évi CLXXV' tv' 2' s 22' pant) nen folytat' szervezeÍe

oal1oKIo! lüaoellen' es aza^:lr^ an'aql lamogdrasL npm nyL]i'nern alq lepv's'lojerchPl

Zi ":Iiővri,'"i1" ;a"i;"i,' it"t, 
" -"gi' kéD\;setövatészt"óon nen dllI Jel'ohel dz Eu!apa'

'iiiáiíéit 
t"glur"r Vá]asztásán. és';eín Flö: polgarfieslerL nen lehet alapitó tagia párt'

továbbá nen iyújthat páltoknak anyagj tánagatásÍ'

B Az AtapÍÍvány kazhasznú tevékenységét a kóvetkezó jogszabályakban elöílí k'}zfeladatakhaz

kapcsolódóan végzj'

B 1. neve\és és aktatés, képességfej]esztés, ismeretterjesztés

81'1 a 2011. éviCxC. toNény a nemzeli kÖznevelésról 4' s' () a) u) alpantjaj

1' a]apfeladat: a 
^azneveles] 

lntezneny alapító akiatában, szaknai alapdakumentumában

fÓr]alt Aa)zneve]esl felddal amely'
a)'övada! nevetés,
b) nemzehseghez taiozö]. avadai neve]ése,
. J általa nas skola] nevelé5-a''tatás
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d) nemzetiséghez taiozók általánas iskolai neve!ése'oktatása
e) kollégiuni el]átás,
fl nenzeIiségi kol1égiuni e átás'
g) gimnézi u ni neve]és-oktatás,
h) szakkÓzépiskol a j neve]és-oktatás,
j) szakiskalai neve]és oktatás,
j) nemzetiség gimnáz!Llni nevelés-aktatása'
k) n e n z eti sé g sz a k közé p l s kol a i n eve 1 é s-o ktat á sa,
l) nenzetiség szakiskolai neve]és-aktatása'
n) Köznevelési Hídpragranok keretében folyó neve]és-aktatás.
n)felnőttoktatás,
a) al a pf a kÚ n üvész eta ktat á s,
p) feilesztl neve]és. fei]esztó neve]és aktatás
qlBe@ggset Velgzglgsulk!!!
11 a tatlti gyerne**e]' tanulÓva! egyijtt nevelhetö, aktatható sajétas nevelési igényü
gyermekek, tanulÓk óvodai nevelése és iskalai nevelése-aktatása,
á azoknak a sajátas nevelésl jgényü gyermekeknek' tanulóknak az Óvodai, iskalaj. ko]légiuni
elátása' akik a tdbbi gyernekkel, Lanu]lval nem fagla]koztathatÓk egyútt'
t) a gyernekgyigyüdútőkben, egészségugyi intéznényekben rehabilitációs intézményekben
tanóZ gyogykezeies atatt á]tó gyermekek tankötelezettségének teljesÍtéséhez szükséges
oktatás
u) p ed aq ó q i a i-sz a kn a i szol o á lt atá s

8 2. gyernek- és ifjúságvéde]en

8.2.1' az 1gg7' évi XXX] tv. a gyernekek védelnéró!és a gy ánügyi ig azgatásról 1 7 s 0)
bekezdése

A gyermekek védetnérÓ] és a gyámügyi jgazgatásról szóló 1997 évi rXXl' tv' 17' s (1)

teíézdese j) alpantja éftelnébén az ebben a töNenyben szabá]yozott- gyerm'ekvédelm,i

rendszerhei kapcsoiódÓ feladatat látnak et - a avermek csq]ádba

töNényben meghatározott alaptevékenység keretében'''...''
egyhézi jagj szenélyek' '''

is neqszÍjntetése érdekében - a
az egyesületek, 7bp!!yj2!pL és

8'2'2 a 2011 ' évj CLYXX]X tv. Magyarország he|yi onkarmányzatairól 13 s (1) bekezdése 8'

A Magyarország hetyi önkarnányzatairól szó!ó 2a11' évj )LXXX]X' fu 23' s () bekezdése

"r.riíí, 
n"iii it;rtlsiy"k, vatani;t a he]yben btztasilhato ]^Ózfeladala^ harebe'n ellátandó he|yl

Ónkarmány;ati fetaá'atak kl:jlonosen ''"...' ' '''' 8 pantla szeant a szaciáhs' overnekió]éti

szol q á l Íatá so k és e ll át á sok

;z A]aoltvanv nvlaft ahhaz haqy bárme.y be]fÓ1di, vagy kÍ]lfÓldi természetes személy' jogl személy'
-'o,"",'";r!r"1i,'iioetÁ,,iro"'tero'garo"sa9u]sasagcsat'adozhaIha'd?Alap'lvdn'ce'd\dl

","r'.íií "' "ro,L 
at 

"iÍoqao," 
k'mogatni k'\ánj''-A7 Alop'Lan\nél/ tö4e'l feléJén!ás elfoqaoésalo]'

,!|rit"irii, 
";;ur6"^''oí - dmelyal llésban kpi beqténlenl az Alda;l\any Kürdlo, Jmdhaz - az

nno,tvan, x,,,ato,lund donl / Á'Ao|esse/ pll ádafi'ány eseIen d Kü!donüm az "damány

",i{áij"!","i "sÁx-Jlai 
az esetben (lönthel' ha a kuratórium a kikötésben lÓgzített kankrét

Z)i"íniiiii ia|á- triJia fetnaszna!ást a tánagatónak cínzett Írásbe\i nyilatkazatban kifejezetten

elÍagadja



4

1A

Az A]apítvány !ámoqatója kikötheti' hogy az á|ta|a juttatatt pénzbeli, vagy ternészetbeni adamány
részben, vagy egészben tifténó felhasználásra klzárólag az Alapítvány céljain belú|j konkrét cél
érdekében ker|jlhet sar. A támog atások felhasználásá ró1 minden esetben a kuratórium dónL

11.

A csatlakozók témagatásuknak az AtapÍtvány részére torténó beÍizetésével, átadásával nem vá]nak
A]apítÓkká, tehát atyan jogasítványakat és hatásktrÓket nem szerezhetnek, ame]yek a vanaÍkazó
jagszabátyi rendetkezések a]apján klzárÓ\ag az AtapÍtó akiratot AlapÍtÓként aláíró' illetve az a]apító|
jogok gyakalására kijetolt személyeket, szeNezeteket i]lethetne. A csat|akozók nem vehetnek részt az
AlapÍtÓ. vagy a Kuratóriun hatáskarébe taftazó döntések meghozata]ában

12
Az Atapítvány núkÖdése nyi\vánas szalgáttatásait a céljaibÓt adódó kötóttségek fjgyelembevételével
bárkj nemre, fajra, é]eÍkorh' származásra vanatkazó vagy egyéb bárnilyen je1egij loge enes
megkÍjtönböztetés nétkú! igénybe veheti MűkÓdéséró] szóló beszánolójt valanely arszágos
napi]apban, illetve sajáÍ internetes hanlapján teszi kózzé.

13
Az AtapÍtvány, mint közhasznú szeNezet vá]talkazási tevékenységet csak közhasznú céralnak
megva]ósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez' a gazdá|kadása sarán e]é]+ erednén'l
nen osztja fet' azt az a]apítván yi cétak megva]Ósítására és a közhasznú tevékenységre fardítja

Az Atapíivány nem lehet ka át]an fe]e\össégű tagja más jagalanynak, nem létesíthet a]apítványt, és
nen csatlakazhat a]apítványhaz.

14
Az Atapítvány kÓzvetlen patitikai tevékenységet nen fal'iat' szervezete páftoktll fuggeÍlen és azaknak

anyagi támagatást nen nyújt KÓzvet]en patitikai tevékenység je]en AlapÍtó okiat használatában az

aÁnÉiarat 1etenti: pánpatitikaj tevékenység' tavábbá országgyú]ési képviselői, negyei, frvárcsi
Ó n korn á n y z at j vá l a szt á son jel öl t á 1 l Ítása

ItI. Az ALAPÍTVÁNY vAGYoNA

1

Az alapítÓ az alapításkor az A]apítvány rende]kezésére bacsát 83'210.00a'' Ft (azaz

tlvolcvainnaronntllto-ketszaztlzezer farin1 névértékú éltékpapíft amelyet az AlapiÍvány részére

,í,í*iii ieir,i-r",, szamlan np!\ez el elte^aéa'r !a'najdbdn' A7 é4eLpap]!a^ a 
^ö|athezőLo\'ő,őőda' i, i",in"^l uÁ, zaióg:c ,"'a.'i, á sq zoo'óaa FI nevé4e^L] Da80/02 A? Alaplo

aítit iz ÁÁpitvany renae]kezésére bacsátatl eiekpaplrc^ filndenlari hazan1 rzút:! az AlapÍtványt

i)ú,-'" iJráá*ére"r" bacsátás idöpantjatat az alaplvany pqelös 
'be]egyzese .esetén az

-'ne^DÓa!ro]? L a] es ho?édet\ük^al kzéralÓg a? Aldpitnan, Kü'Ó'óllL]Fa jogasÚlt !ende!ke/nl

if ű"ő,i,,"ni ,"gváiai táópt q,u'ap'ű'' a7 Alap\"nyhoz csalaLozor 
'adoman'yal 

a 4Lr!dlari'm

gáriiiiodá"árui'"*areiye, iátantint a ctvt]szénezeiehrl| szÖb 2a11' evl CLYYv tv szerinti

]ehetséges bevételek

2
Áz AbpÍtÓ Íórzsvagyant nem különÍt et' az A]apÍtvány teljes vagyana' valanint ezen vagyan hazac!ékai

;'r7;;p;;d;' ,áőrori, 
" 

rrr"'o,'u. "zÁtápuo o'i'a xe'e!e' xozoll shbadon hasznalhat]a fel

tso,tat ozas esolen a, oz élla! kele.! ezo an'éol |anosokdl $ a/ alap'Ivanr' cela'k ne1"lósfasá! é \e1'

í-a'iaiii'Á, eni;t áiv taÁogatasa taIteniet'eeszpenzze], ]lletve a celak elerését Aazvetlenül segÍtó

szat g á1 tatá sa k v a g y a ntárg y a k f e ] aj á n l á sá v a ]

4
Az Alapílvány

náso.llagosan

bevételeiÍ és vagyonát köteles az A|apító okiratban fogtalt cé]jai megva|ósításáfu

ÁLijiiru i",,u,'"t",eoe élderebpn' de \ia'atéq ez'^nek a'a!endelren 'azaz
a'unÓi l'oző,oe,'ú relor 

'"eglé/oö4ása 
Ps é lo4nasznL] Íeveké' yseg l\lle]tpse
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érdekében gazdasági vállalkozési tevékenységet végezhet Az Alapitvány múkÓdése sarán a
gazdasági vá|lalkazási tevékenység aránya nen haladhatja meg a Íaftós közérdekú cé|ak
negva|ósitása érdekében végzett. valamin! a kÖzhasznú tevékenységet'

A gazdaságj vál:a]kozási tevékenységból eléft bevéte]eket az Alapítvány kóteles taftós közérdeklJ
céljának megvalósÍtása' valanint kÓzhasznú tevékenysége érdekében felhaszná]ni

!v. Az ALAP|TVÁNY! vAGYoN FELHASZNÁLÁSA, Az ALAPÍTVÁNY' MINT KözHAszNU
SZE RV EZET G AZD ALKO DAS A

1.

Az alapítványi vagyon fe]hasznátásárÓ] a kuratÓriumi tagak szótöbbségi dÓntésse] döntenek
szavazategyenlöség e]ófardutásakar az elnők szavazata dönt azza]' hogy egyszemélyben az elnÓk
nem hozhat éNényes határozatat. Ezekben az esetekben a határazat alapját képezi napirendet addjg
kel]tárgyalni, míg tekintettela leadatt szavazatakra éruényes határazat hazható.

2.

Az alapítványi vagyan felhasznátásának nódja kÖveti az AlapÍtó akirat l'/5,6', valanint 7' pantjéban
felsarolt cétok megva]ÓsÍtásénak valamint tevékenységek kifejtésének je egét' Az alapítványi va1yan
Íelhasználása pályázatok kiÍrésa, ösztóndíj' szociá\is segély kifizetése, eseti támagatás folyósÍtása és
természeÍbeni juttatás nyújtása útián történik ninden a]yan megaldás, tevékenység vagy szeyezet
részére, amely az AlapÍtvány cé]iainak az e]éréséhez jelentós' széles körben hasznosÍthatÓ
erednényt Ígér'

21
A támogatásak, az osztöndÍjak oc\aítélésének feltételeÍöl. az esetj tánagatások folyósításéról és a
ternészetbeni juttatásak biztasíÍásáról a Ku ratóriu n dÖnt

3
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása sarán eléi eredményét nem aszthatja fe]'

azt az alapítványi célok negvalósÍtására fardÍtja'

4.
AzAtapÍtvány'mintkÓzhasznúszeNezetazáltanháztartásakendszeleitől.anarmatívtánagaÍás
kivaet'vel 'csak irásbe]i szerzödés atap]án részesu\het tánagatásban A szerzldésben meg kel]

határaznia tánogatássat va\Ó elszánolás feltéte|eit és nÓdját'

5.

Áz A]apítvény' m]nt kÓzhasznú szervezet á]ta] nyújtatt cé! szerinti juttatásak bárki által n-^gÉmerhetök'

i Áiupn aíy áftat nyújtatt juÍtatásakat, szatgá:tatásakat isneftetö Írá.sbelj. tájékaztatókat' az

Ái"pitiány ,llraaesen ionatkazó adatokat' valamint a beszámo]ókat a Kuratórium elnöke a jelen

lÁ;pita órtrat tttto' ponÍja atapján hozza nyi]vánosságra a szo]gáltatásak' és juttatásak' valamint az

A1a;,pítvány nyitvános núkodésének biztosÍtása és megismerhetösége érdekében'

6
Áz Alapítvany, nint közhasznú szervezet a fe]eiós szemé|yt a tánagatót' valamint e szenélyek
hazzara4a2Óú jutld,dsDan nem ré'zesitneIi

7.

Áz AlapíÍvány kőzhasznÚ szervezetként váttót' illetve nás hite]viszanyt negtestesílő éftékpapirt nen

8
Áz AtapÍtvany közhasznú szeNezetként váltalkazásának fejtesztéséhez kózhasznú tevékenységét

iő"reiíJ]óió ,éieia nibt nem vehet fe], az átlamháztaúás alrendszerejtll kapott tánagatást hjtel

fedezetéü!' jl]eÍve hltel tölesztésére nen használhatja fel'

e,''



9.

Az Alapítvány az alapítványokra. illetve
e] ií ráso k n a k megf e] e l őe n g a zd á l kad j k

a közhasznú szeNezetekre mindenkar éNényes jagszabályi

v' Az ALAPíTVÁNY szERvEzETE És MÚKoDÉsE

1

Az atapító az Alapítvány tegföbb' é\ta\ánas úgydöntó, t]gyintézÓ, képviseló és kezelő szeNeként a
KuratÓriumat bízza meg

2
alapítványi vagyan keze:éséról és a céloknak megfelelöAz Alapitvány céljainak negvalósításáról, az

Íelhasználásáról a Kuratórium gandoskoclik'

3
A Kuratórium a jagszabályok áttat neghatárazatt keretek kazött - önállóan dÖnt valamennyi' az
Ala pí tv á n yra vo n at ko zó ké rdés b e n

Az Alapító hatérazza meg a vagyanfethasznátás nÓdját a jelen A]apÍtó okiat rendc|kezéseinek
negfe]étóen. Az a]apitó a nyilvántartásba vételt kÓvetöen nem csÖkkentheti a

köae]ezettségváltalásának néftékét arra hivatkazássa]. hogy a pénzügyi helyzete megvé]tazatt és az
Atapítvány !étrehozása után kÓzvet\enI]1 nem rendelkezhet az alapÍtványi céha rendelt vagyonnal' az
a]apítványjvagyan kezeléséve! kapcsalatas feladatokaL a Kuratórjun látja el

5.

Az Atapítvány Kuratóriumának tag!étszána ' az e\nÓkat js beleéive ' 4 Íó' akjk közül legalább

kettőnek átla;dó betfatdi ]akrhe]lye] kel] rendelkezne' A Kuratólium e]nöke és taglai az Alapitvány,

nint kazhasznú szeNezet vezetó tjsztségwselói'
Az atapítvány kedveznényezettje és annak közeti hazzátaftozója nem ]ehet a KuratóriL|m tagja'

A Kuratóriun tagjainak Áegbí;atása ót évre szó], az Ót év lete]te u!án azonban az Alapító a leiárt
fregblza!oól' Iuralo!iünl tagol üjbol megb,znaIja
A iéÍ választás kozÓtt negűresóaa neliet potvatasztással kel] betÓtle A pótválasztás lebanyo]ítását

a KuraÍórlun etnöke kö]r.]ós a tiszlség negúresedését kÓvető 15 napan be]úl kezdeményezni'

Áriiriiié, az elnökj tjsztség uresődett-meg úgy az új tisztségvise!ő választása iránt a Kuratórium

tjtkára kóteles eljárni.

A KuratÓrium tagjait. az etnÖkÓÍ és a titkáft az A]apltvan' A\aplo]a donlese szelnt vd]asztja

a irÁiriiÁ |igtat ,"gbízatásának leiái.a elöft az alapltvany ce] közvet\en veszélyeztetése esetén

az atapÍtai jogok gyakanója hÍvhatja vissza (Ptk 3:398' s (2) bekezdés)

Nem jelÓtheó ki, jt1etve nem hozható létre a]yan Kuratariun 
'ame]yne^'ta9Jain 

kel,eszti]l az A]apítÓ'

iarréiinat iagy xdzvetve az AtapÍtvani vagyanana^ felhaszn.alasara me'ghatározl befolyást

gyáiirótiát, a."áhpita es kozeli hozzátaiazÖl nem lehetne^ tabbségben a Kulatoúumban

t kuratariún bgja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvóképességét a tevékenysége

eltátásáhaz szukséges körben nem karlátazták'
A KuratÓriun tagja|ijgyvezetés! feladatajkaÍ személyesen kÖtelesek el1átni'

Nen iehet a Kuratóriun tagja az, akit búncse]ekÍneny e]kovetese matl togerösen szabadságvesztésre

iátei, aÁa a'tirt"tett eló:ébthez fűzÓdö haüanyos 
^ovetAezmények 

alo] n'ern mentesú]t'

ie'Á |eijetá t<uratoriun tagja az, akit e fag]a]koz;stöl pgerösen ehitlofral. Aktt valanely fag]alkazástó]

iőLira""i átiiiótt"i áz etíitas natatya alátt az ítélebéi meg]elö]t tevékenységet folytaÍó jogt szenély
vezetö tisztségvjselóje ne n lehet.
i, eititjta"t r-,noraó határazatban negszabott idótaftanjg nen lehet a Kuratólium tagja az, akit

ettiltottak a Kuratónumj tagj tevékenységtö]



6.

A KuraÍóriuman belijli nunkamegasztásról az elnokjavas:ata a]apján a Kuratórium dónt'
A Kuratórium évente tegatább egy alkalammaL ezen tÚl szükség szennt |ilésezjk' Az tjléseket
elnok, akadályaztatása esetén a t]tkár hívja Óssze az ü]ést nege]özöen legalább B nappal
Ku ratórju m Íjlése nyilvá nas
A neghivónak a teNezett napirendet is taftalnaznia kel|

7.

az

Figye]ennel a 2011' évi cLYxv' tv 37 s G) bekezdése rendelkezésére az elnÓk készÍtteti e] a
jeóyzókönyvet és fagta]tatja Írésba a határozatokat, valamint vezeti a határozatak kanyvét' A
'KúÍab1un 

i]]éseiről iészÍjit jegyzikönyvet vatamennyi ij]ésen részt vevö kuratÓriumi tag aláÍrásával

A határozatak kanyve taftalnazza a Kuratórium dantéseinek taftalmát, idöpontját és hatályát' ]lletve a

dóntést tánogatók és ellenzők számarányét va]an!nt személyét

AKuratóriumdÖntéseirÓtazElnókazérintetteketadöntéshazatalnapjátÓlszánÍtatt8naponbell|]
irásban értesítl és gondaskodik a határazataknak az A]apítvány székhe]yén tÓfténö azanna]i, 8 naptái
napra töfténó kifúógesztésérd A kifúggesztés időtaftanába a kjfüggesztés és a |evétel napja nem

számít bele'
Aza]apítványnÚkodéseátláthatóságaérdekébenaKuratónumhatárózataithelyisajtóban'valanjnt
az A!ápíÍváiy nternetes hon]apján is ny vánosságra ke]l hozni' lJgyanez vonatkazik az AlapÍtvány

nűkÓdési re;djének, szalgáttatásai igénybevétele nódjának' beszánolói nyilvánosságra hozatalára

is' A kÓzzéÍétélnek a dőntést hazó i]tést kóvetó legkésóbb 15 lapszámban kell megtÓfténnie a

nyi]vánosság számára.

AKuratóriumtagjaazalapítórészérekötetesaza]apítványravanatkozóanÍelvi]ágosítástadniés
szánára az atapiíványra vanatkozó iratokba és nyllvántaftásakba betekintést biztosítani

Az alapítvány nűkaáésével kapcso]atasan ]étrejött iatakba a kuratórlun .elnÖké.ve] 'ÍÓftént 
elózetes

egv;i"iei átapiá, bárkj betékinthet' sa/al Ao/lsegere masotatai keszthet -Az ÍatÓkba töIténó

béiekintés iránii'kérelen !ölténhet rovid úÍon' telefanan, ]rasban, le/e\en' le/efa\on és e-majlben A

kuratóriun elnÓke a kérelmet a tudamására jutása napjától számitoft 15 napan helijl kÓteles

teljesíteni

B
A Kuratórium dÓntési iogkÖre szükségszerűen kfterjed:
,l á ce/oÁ e/e/é;ehez szL]\seqe' leladarch méqhataozasa'" a |égenallas fieq' /rrvr7Ásére

;, ;;:,";;;;; 
-Áá,o, io,i'e""'" negó''es"'' 

^ezelesele 
vonal^a7a é a'faolala\al

medhozatalára
., )i)ZnÁJriai*észíteft beszána]ó jetentés, vatamjnt a kozhasznúsági jelentés elfogadására,

d dz \trpiÚanynaz \alÖ csahdLa7áó elfogaoa"éG
A] a köle$.zö evi .o/lseovples e/to9ao"sa/a'

L
; Kuratóriun határozatait egyszerú szótÓbbsea] donlessel hazza meg szavazategyen]öség esetén a

tii '' ő"ifréraő*"réi"i az"íányadóak' A 
^urábrun 

é^}'or hatatÓzat^epes ha ulésén mind a négy
'ig 

"ii'i"|i""á, Á't.i vai A kuratonun ü]ésén a Kuratóriun lagjai szenélyesen kötelesek részt

vennl. 
^epvisell 

nen á]litható'

A Kuratóriun dönÍéseit nyílt szavazássa], egyszerú szötöbbségget hazza' szavazaleqyen|Óség esetén

; li)i*i"i:tLái iást"tÍaí szerjnt kelt e!1aÁí n xuratolun s2ínten egyszerÚ szatabbséggel és nyílt

Zr;;;r{;;r ;;;iz; éirx t.".a,ao' 
'rogadásárót 

Az éves méiegbeszánolót el nen fogadó

rrráiiiiÁi'aí ,el"rinyZt ' ,ily"n okbói nen tekinti elfagadhatónak az éves beszánalót - a

iu;abrju n ú]é\érr! készúlt jegyzókónyvbe n rÖgzíteni ke|l

14.
A Kuratólium határozathozataiában nen vehet rész az a szenély' aki' vagy akjnek krzel
iiZni"roiu é|ettársa a határozat a]ap]an katelezettseg vagy fe]ellsseg alal nentesül' vagy

;Z:';i:;:;':l:" 7iá,í|'iá, 
''""i""i'-- 

"'át 
e'i neg'atenaö 1og;gy'q16"' éo'eDAe4le/de'\e4 

^/emi,,Á"i,i 
"ldii"i"i'az 

A,ap,t|án' mint t o)naszr,,'sz.rrezel czt;zehnli lL.\alasai Lele|ében a bálki



I

által negkötés nélkü! igénybe vehető nen pénzbeli azalgá]tatás. (2a11. évi CLY1V'
bekezdései)

11

A Kuratórium elnóke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány
tevékenységúké11tiszteletdíjban részesülhetnek r$zukre kaltségtérítés teljesítheú'

12.
Az Alapítvány Alapítója és az AlapÍtvány számára fe]aján]ást tevó szenélyek,
hozzátaftozói az A]apítványtÓl támagatást nen kaphatnak

13
A Kuratórium tagjai:

2 NéV:

3 Név:
LakcÍm:

14.
A Kuratórium elnÖkét az AlapÍtó jelöli ki évente a naptári év e]ső ulésétil a saron kÓvetkezi naptár! év
elsÓ kuratóriuni L]léséig ta]Ió idÓszakra' az elnÓk újrajelÓlhetö
Ha az e]nök kuratóriuni taQsága megszűnik. ezzel egyidejúleg e]nÓki tisztsége is véget ér, ebben az
esetben új kufttÓriufu e]nokót keltválasztani. akinek negbízatása a saron következó naptériév első
ku rató riu n i ú ] é sé ig t a rt'
Ha a Kuratóriun iagjai tÖbbségének szemé]yében vá]tazás következlk be. akkor a Kuratórium elnÖke

lckinteÍében sorai kívü\ váiasztást kell taftani' ez esetben a karábban negválasztott elnök

negbizatása a vá]asztásjg taft. a negválasztatt elnok negbizatása pedig a soron következÓ naptári

év elsó kuratóriunj üléséig taft

15
Az Atapítvány képviselóje és a Kuratlrium bankszámta fe]ett rende]keznijogosu:t tagjai az A1apítóval

nen ál]haúak közveí]en hozzátaftazói Vagy bármj|yen egyéb alá' és fó|érendeltségi vagy

asszeÍérhetettenségi viszonyban' egyben az AtapítÓ és kózvet]en hozzátaftazói, va]anjnt az AlapÍtóval

bárni]yen fuggóséői viszoÁyun a]io szené]yek meghatároz() befalyást az Alapítvány nűködésére
va]amjnt a xúiatóriún tevékenységére semmi]yen fornában nem gyakarolhatnak'

16.
A kozhasznú szer,/ezet negszúnését koveó 3 év]g nem lehet más közhasznú szervezet vezeÍő

tisztségviseiÓje az a szenéú, akl korábban olyan kÖzhasznú szeNezet vezetó tjsztségvise]ője valt _

annak megszúnéséÍ mege\lzi két évben legalább egy évig
;) ane]y íogutÓd nélkjt'szűnt meg úgy, haóy az állami adó- és vánhatóságnál nyilvántaftatt adó- és

vámtartozását nen egyenlítette ki
q ame 

'el 
s7e,r.Denáz éllafl1l dda' es vanharcsag ]AlAr|lls osazeg ' ddahbn' I taíl Íel

$ aneÍtyet szemben az á]tani adó- és vaínhataság uzletlezarás intezkedest alkalmazott' vagy

uzle ezddsl helyp 's!ll D'!"aqat sTabotl ht

áj'uréiyréx aiÓszánát az á'ttani adó és vánhatóság az adózás rendjéről szó|Ó tÓNény szerjnt

f elf ü gg e szte tte v a g y brrlte

17
A vezeti tisztségvisetö' jltetve az ennek jelÓlt szené]y kóteles az AlapÍtványt
arrót, hogy ityeniisztséget egyidej[iteg nás kózhasznú szevezetné] is betolt'

tv. sB S 0)-(2)

javára vé1zett

Dr' zoltán Péter elnök
2943 Bábolna' víztorony utca 4/B.

1145 Budapest, ColLtnbus u 54/a 2/1.

Rákoczi zsófia
1124 Budapest' strornfeld AuréI út 24.

Komaság Margít
2066 Ujbarok, Fó u.94.

e] az eI e se n l álekozta t n i



18
Az AlapÍtó 3 tagú Felugyeló BizattságaÍ haz létre A Felúgye|ő Bizottság egy elnökbil és kéÍ tagból ál:

1/ Pozsga! Vincéné fe]ügyelő bizottságitag
lakcíme' 9a22 Györ, Árpád u 71. sz

2/ GasztonyiTamás felügyeló bEattságitag
]akcíme 9026 Győr, lrinyiu 2

3/ dr. Alnádi lwlklós felúgyelő bizattságielnók
\akcíne: 2943 Bábolna, József Attj]a u' 13

A Fe|L]gyeló Bizattság elnokét és tagjait az a]apító jelÓll ki'
A Fe]ügyelö Bizattság úgyrendjét naga á apÍtja neg
A Felúgyelö Bizattség ijlése határozatképes. ha azon nindháram tag jelen van, dÓntéseiÍ nyí|t
szavazással, szótöbbségi határazattal hazza szavazategyenlőség elófordu]ásakar az elnÖk
szavazata dÓnt azzal' hagy egyszené]yben az e]nök nem hazhat éNényes határozatat Ezekben az
esetekben a határozat alapját képezö napirendet addjg ke]l tárgya]ni, nÍg tekintettel a leadott
szavazatakra éNényes határozat hazhatÓ
A határczathozatalban nem vehet részt az a személy' aki vagy akinek kÓzeli hazzétartozója vagy
é]ettársa a határozat alapján köÍelezeftség vagy Íele]ósség alól mentestj]' vagy bármilyen más
e]inyben részesül, i]letve a megkótendö jagügyletben egyébként érdekelt Nem minősü] e]ónynek a
közhasznú szelvezet cé] szerinti juttatásai keretében a bárkj álta! megkÖtés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szalgáltatás' illetv-. a társada]mi szefuezet álta! tag]ának, a tagsági ]agviszony alapján
nyújtatt, létesító akiatának megfelelő cé] szerinti ]uttatás

A fe]ügyelő bizottság tagjaira a vezetó tisztségvise]ókre vanatkazó szabályakat értelemszerüen

A Fetugyeló Bizattság etnÓke és tagiai az Alapífuány FelLigyelo Bizottságában az Alapítvány javára

végzett tevékenységükért tszteleÍdíjban vagy kÓltségtérÍtésben nem részesü]nek.
A FetLjgyető BjzaÍtság tagjainak megbízatása Ót évre szó|' az Ót év letelte után azanban
le|áft megbÍzatású felügyelö bjzattsági tagat újbó] meg bízhatja

az Alapító a

Nen lehet a felugyelő bizottság tagja. aki:
'a KuratÓrium elnrke, vagy tagja
- az AtapÍtvánnyat a mégbíÁtásán kívüt ' nás tevékenység kifejtésére iányuló munkaviszonyban,
vagy;ás minkavégzésre lrányuló egyéb jagviszanyban á]l' ha jagszabály násképpen nem

- az A]apítvány cél szerinti juttatásábó| részesul
- az e]őzóekben meghatárazatt személyek hozzátaftazói

A kózhasznú szelezet megszúnését kovetr 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet Fe]ügyeló

Blzattségának tagja az a s:zemé]y, aki korábban olyan kózhasznú szefuezet vezetó tjsztségvise]Óje

va]t- annak negszünését nege!Óző két évben legalább egy évig

aj anéry joguná nelkul szúnt'neg úgy, hagy az á]lani adó- és Vámhatóságnál nyi|vántaftott adÓ' és

vámtaftazását nen egyenlítette ki
b) anet|ye! szenbenáz á]lani adó- és Vámhatóság jelentös asszegú adóhiányt .tártfel''
4 aneítye. szemben az átlami adó és vánhatóság uzlet]ezárás intézkedést alkalmazatt' vagy

úztet]ezárást helyettesítö bí rságot szabatt ki
d) anelynek adószánát az állani adr- és Vánhatóság
f e ]f ü g g esztette vag y tÖ ro]Ie.

19.

az adlzás rendjéröl szóló tÓNény szein!

A Fejugye]ó Bizatlság eltenirzi a kozhasznú szeNezet rnúködését és
vezetr iisztségvise]óktö| jelentést tájékoztatást vagy felvi]ágasításÍ

szervezet köniveibe és iataiba betekjnthet, azokat negvizsgá]hatja

A FetÍ)gyelö Bjzattság tagja a kÓzhasznú szelvezet vezetó szeNének ijlésén tanácskozási jogga] részt

vehet 
"iÍtetve 

részt vJsz' ia iagszabáty vagy a tétesító akjrat így rende]kez]k

gazdálkadását. Ennek sarán a
kérhet. Íovábbá a kozhasznú

í{""



A Felügye|ő Bizottság kóteles az inÍézkedésre jagasult vezetö szervet tá]ékaztatni és annak
ósszehÍvását kezdenényezni' ha arról szerez tudamást, hogy
- a szeNezet núkÓdése sarán olyan jagszabá|ysértés vagy a szervezet érdekét egyébként súlyasan
séftó esemény (nulasztás) taftént amelynek megszüntetése vagy kÓvetkezményeinek elhárítása
i]letve enyhítése az intézkedésre jogosu|t vezetó szerv döntését tesziszLjkségessé,
- a Vezetö tisztségviselök felelösségét megalapazó tény merÍjlt fel.
Az lntézkedésre jagasulÍ vezetó szeNet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétöl
számítatt harminc napan belül - óssze kell hívni. E határidó eredménytelen elte|te esetén a vezető
szeru ósszehÍvására felúgyelŐ szey is jagasult
Ha az arra jogosult szefu a tÖNényes núkÓdés helyreáIítása érdekében szúkséges jntézkedéseket
nem teszj meg, a Felugyelő Bizattság kÓteles haladéktalanu| éftesiteni a törvényességi felugyeletet
ellátó szervet

1A

Vtl!. A KözcÉLÚ AD)MÁNYGYŰJTÉS szABÁLYAt

1.

Az Alapítvány, nint kÖzhasznú szeNezet nevében vagy javára tÖfténö adanánygyújtés nem járhat az
adonányazók, i etó\eg nás szenélyek zaklatásával' a szenélyhez túződó jagak és az emberi
néttósáa séretmével Az AlapÍtvány' mint közhasznú szefuezet nevében vagy javára tÓiénö
adanánygytijtés csak a kÓzhasznú szervezet írásbeli meghatalnazása a:apján végezhelő

2

VI. AZ ALAPITVANY KEPVISELETE

1

Az AlapÍtványt a Kuratóriun e]nöke Dr' zo]tán Péter ónállóan jogasu|t képvise]ni. Akadályoztatása
esetén a KuratÓrium bárnely tag]át neghatalnazhatia a képviselet elláIására'

2
Az A]apítvány bankszámlá]a Íelett a kurctórjumi tagok akként rendelkeznek, hogy Dr. za]tán Péter
elnök és valamelyik másik kuratóriunl tag, vagy FehéÍvérí Anikó, Rákóczi zsóíia, és Komaság
Margit kuratóríumi tagok közijl ketten egyuttesen jagasu|tak a szánla felett rendelkezni

3.

Utalványozásra az AlapÍó akirat vu2. pantiában megje|ölt eljárási rendet kell alkalnaznl'

VlI' Az ALAP|TÓ oKIRAT MÓDosÍTÁsA

Az A]apító okiratat az AlapÍtÓ a Ptk' 3:393 s 0)-e) bekezdéseiben fag|altak szerint módosÍthatja'

Az Alapítvány, nint kÓzhasznú szevezet részére
hiányában a szakásas piaci áran ke]l nyilvántartásba

3.

A civil szevezet gazdálkadására és adonánygylijtésre egyebekben a 2011' évj CLXXV' tv' v
fe]ezetének 17. s - 26 s-a irányadi

juttatatt adonányokat a kanyv szerinti, ennek
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Ix. A BEszÁMoLÁsI szABÁLYoK

Az A]apítvány, mint közhasznú szerr'ezet kÖteles az éves beszámaló jóváhagyásáva] egyidejú|eg
kÓzhasznúságj jelentést készíteni' A közhasznúsági je|entés e|fogadása a Kuratórium kizárólagos
hatáskőrébe taiazik' amelyrö! a kuratóriumi tagak egyszerij szótöbbségidöntéssel határoznak'
A kÓzhasznúságijelentés tafta|mára a 2011' évi CLXXV' tv' rendelkezéseiaz irányacjók'
A kÓzh asz n ú ság i je ]e nté s ta rt a l m azz a
- a számviteli beszámalóÍ'

a kÖ l tsé gvetési tá mag at á s fel h a sz n á] á sát,
a vagyon felhasználásával kapcsa]atas kinuIatást,
a cél szerinti jtlttatésok kimutatását
a közpanti kÖltségvetési szerhöl' az elkülÓníteft álami pénzalaptó]. a he|yi ÓnkormányzattÓl a

tetepülési önkormányzatak társulásától és nindezek sze^/eitöl kapalt támogatás natékéÍ
- a kózhasznú cél szerinti juttatásak kimutatását
- kózhasznú szer'/ezet vezetö tisztségviselójnek nyújtatt juttatások é]lékét, il|etve osszegél és á
i u tt a tá sb a n része s ü ] ő ve z etl t i s zÍség e k Íe 1 so ra l á s át
- a kÓzhasznú tevékenységril szóló rÖWd taiami beszánalót

Az Alapítvány nyilvánta]Iásaira egyebekben a reá irányadó kÓnywezetési szabályokat kell alkalnazni
KÓzhasznú jogát]ású clvil szeNezet esetén kÖtelezó a kettls kÓnywjÍel a]kalmazása. A civil szervezet
gazdá]kodására és adonánygyÚjtésre egyebekben a 2a11' évi cLXXv' tv' v' fejezetének 17' s - 26

s'a lrányadÓ

Az Egyesület nint kozhasznú szeNezet a vezetö tisztségviselót, a támagatóL az önkéntest valamint e
szeÍ;élyek kózelj hozzábnazóiát (Ptk' 81 s () bekezdése 1' pontja) a bárki által negkÓtés né|kul

igénybe vehetó szotgá]tatások, itletve az EgyesÍjlet á]tal tagjának a tagsági jagviszany alapján nyúÍott,

Átapszabá]ynak negfetelő juttatásak kivételével- cél szerintijuttatásban nem részesíthcli

174' Az Egyesúlet, nint civjt szeNezet kÓteles a jÓvéhagyásft logosult testÍ]let által elfogadatt
beszánalóját, vatamint kÖzhasznúsági mellék\etét ' kÓte|ezr kónywjzsgálat eseÍén a könwvizsgálói
záradékat vagy a záradék negadésának e]utasÍtását js taftalmazó fugget|en kÖnywizsgálói
jelentéssel egrútt - az adatt úzleti év nérlegfordu]ónapját kÖvetö ötödlk hÓnap uta]só napjáig ]etétbe
'he]yezni 

és'iazzétenni, kótelezó kÖnywizsgáÍat ese!én ugyano]yan formában és-taftalommal mint

anelynek a]apján a kÓnywizsgétó a beszánolót fe]tjlvizsgálta' Az Egyeslj|et előzőek szerinti letétbe

helyezési és iözzétételí kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyi]vántaftásáró| és az ezzel
Ös;zeÍüggó eljérási szabélyakró| szÓtó tayényben neghatárazatt módon tesz eleget

Á--iieiii n"iv"r"tt beszána]ót va]amint kazhasznÚsági me]\éktetet a c]vil szervezetek bÍróságj

nyitiántatasaral es az ezze] ósszefüggö erards! szabalyo^ro!-szala töNenybe'n Ínegh'atározatt módan

kLt] k()zzétenni' va]amint adatainak lekérdezeset a CNit ]nfarmácias Poltal számara lehetÓvé ke]l

úa az Egyestjlet saját hontappa. rende:kezik. a kőzzétételi kÖtelezettség kiterjed a beszámoló

vátam]nt íaznaszntáagi netléi]et saját hontapon töfténő elhelyezésére is Az Egyesúlet a saját

honlaponkozzétetÍad'atokfolyanatasnegtekinthetlségéttega]ábbaközzétéÍeltkÓvetőnásodik
üzleti évre von atkazó adatok kÓzzétételé jg biztosítia
i1 a clii. szeruezet a beszámatóval, vatanint közhasznúsági ne]léklette: kapcsolatas |etétbe

nátyázesi, es kazzétételi kötetezettségét elmutasztja és azt egy éven be]ül nen pótolja' a bíróság

rc^ényesseg] e!]enö|?esie|é,as t-!o!'lalacd ce'j"böl e4e''i az Lrgve>lsegét

Ár'Éőiá"iia ieizanotqara egyőtekb", á szanvlte]rö] szota tÓrveny' va]amint az annak

felhatáínazása alapján kjadatt karmányrende]et ellirásait ke]l alka]mazni'

X' A NY|LuÁNTARTÁSI szABÁLYoK

AzAtaa]tvanv'nntkozhasznuszer,/ezetacélszerjntltevékenységébr],illetvcvá]|alkozási
'euereiységábÓ, szá,n o b'veleléÍ es 'afold'!ása e!^ülö"'rcren érya n'!l\én
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Xt. Az ALAPÍTuÁNY MEGszÚNÉsE

Az Alapítvány megszúnésére vanatkazóan a Ptk' 3:403-404 s-ai előírásai, tavábbá a 2011' évi
CLXXV' tv', a civiltoruény civil szer'/ezetek megszűnéséről szóló szabályai az alkalmazandók'
amennyiben a jelen Alapító okirat nem taftalmaz rendelkezést

Az Alapítvány bárnely okból tÓlténő negszűnése esetén a megszünés idején meglévó vagyont az
alapÍtvényi célokkal azanos, vagy hasanló célú alapÍtványok támogatására ke faldítani' Az
Alapítvány, nint kÓzhasznú szeyezet a közhasznú jagá ásának megszúnésekar köteles esedékes
köztal7ozásait rendezni, i etóleg kozszalgáltatás ellátésra irányu]ó szerzódésébll eredó
kötel e z e ttség e it idó a rá n yosa n te lje s ite n i

Az Alapítvány negszűnik' ha a vagyona tÓbb nint hat hÓnapja már nem éri el a 1a0'000 Ft'ot (azaz
egyszázezer forlntat)

Az AlapÍtvány a bÍrÓsági nyilvántaftásból való tÖrlésse] szúnik meg.

XII. zÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A je]en A]apító akiratban nen szabályazatt kéldésekben az egyesü|ési jo1ról, a kozhasznú
jogá ásról' valamint a civil szefuezetek ntlködésérö| és támagatásáról szóló 2011 évi CLYxv'
tÓNény (CjviltöNény)' a Palgári taNénykÓnyvró] szóló 2013 évi V tóNény (Ptk), a civil szervezetek
bÍrÓsági nyilvántartásáról és az ezze] ÓsszeÍÚggó eljárási szabályokról szóló 2011' évi CLXYí|'
törvény eliÍrásait, valanint a civjl, és ezen belijl a kÓzhasznú szervezetekre vanatkazó egyéb
j ag sza b á l ya k re n d e] ke zé se it kell Íá n y ad ó n a k teki nten i.

2.

Az A]apítvány kÓzhasznú jogá\!ásának elnyerésének feltétele' hagy a Gyóri Toyényszék az
Atapírványt határazatáva! jagerósen kÓzhasznú jagél]ású szeNezetté minősitse

3.

AzAlapítvány,min!kazhasznúszeNezetmtjkÓdésesoránkeletkezeltakiratokbabárkibcfekjnÍhet
anenn;yiben ez az AtapÍtvány vagy nások jagszabáty álta| védett jagait (különos tekinÍettel az üz]eti

titkakrá, a szenélyiségi jagakra' a szelleni atkotások és a szené]yes adatak védelnére) vagy jagas

éldekeit nen sérti vagy nen veszé]yezteti'
Az iratokba va]ó betekíntés tehetőségéÍ a Kuratórium elnake kóteles bizlosÍtani az érdeklődó számára
e\ózetes idipant egyeztetést krvetöen, az AtapÍtvány székhelyéul je]Ólt helyiségben' felúgyelet

Az A]apító tudanásul veszi' hagy az AlapÍtvány bÍrósági nyilvántaftásba véIe]e után az á]ta]a tett

Alapítványt nem Vanhatja vissza'

5
Az Alapító jeten Alapíb akirat aláÍrésával a Ptk ban biztosítatt jagainak gyakotásárc megszúnése

eseÉr; kijő1ali Fritz György (szí.jt: 1g52.a3.17 ' Esztergom anyja neve: Hanvas K]ára, szenélyi ig
széna: 2i5375 HA) gózőéyar, Szabaarev u 12 szám atatti lakast' a kijelÖlt szenélyre, az AlapÍtóra

vonatkozó rendetkázések az lrányadóak A kjjelölést a nyilvántaftásba vétel után az AlapÍtó nen
vonhatja vissza Az A]apÍtÓ, vagy a kjjelott személy hiényában'a Kuratórium vagy az úgyészség erre

vonatiozó beje\entése atapján - az A\apitii jagasultságok a bíróságaÍ jletik

F{o,u
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6.
AlulÍralt, mint az AlapítÓ vége]szémolással töftént jagutód né:kúli megszűnése kÖvetkeztében az
Alapító okiraÍ Xll Íejezete 5' pantja értelnében az a]apítói jogokat gyakoft Fritz Gyargy (szúl''
1952'a317 Esztergom, anyja neve: Hamvas Klára, szemé|yi ig. szána: 275375 HA) 9026 Győr
szabaclrév u 12 szám alattilakos igazalom, hogy a civil szer'/ezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzet összefüggi etjárási szabályokról szóló 2011' évi CLXXXI. tv. 38. s-ának (2) bekezdése alapján
jelen Alapító akirat egységes szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapító okirat nÓdosításak
atapjén hatályas tartalamnak, fiely már tartalfuazza az Alapító okirat 2016' októbel 20' napján
hozotÍ 2/2016'(10'20 ') számú Alapítói Határozat alapján tör7ént módosltásaiÍ js.

Kelt: Győr, 2016. október 20.

Fria György
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