
ALAPITO OKIRAT

anely abbó1 a célból készillt, hogy a Fővfuosi BíIóság által 4778/2010 számoÍl
nyi]vántartásba vett LÉTHATÁRoN A]apítvál1t alapítók a Polgári tórvénykön|n 3:373'j-a
alapják, |alamínt az egyesijlési joglól' a közhasznú jogdllósról, |aldmínt a ciNil szeflezetek
műkódéséről és Íámogatásáról szóló 201 1' é|i CLWII' ttjryényben íoglalt rendelkezésehrck
negfelelően közhasznú szervezetként vetessék nyilvántartásba: a pelemhelyzetri csoportok
helyzetéÍek javítására' tlírsadalomba való visszailleszkedésük elősegítéséIe. Szo1gá1jon ez az
Alapítvány a céljának megfelelően, a köz javára az állami szociáipolitika kiegészítőjeként'



Mindezek szetint az aldpító az Álapíhr|iryúí az aliibbiakbIn szabá:lyozza:

l.) Az Alapító neve és adatai:
Név: STARK Julianna
Lakcím: 1203 Budapest, Hosszú utca 52.

Személyi szán: 2-45 1007-1498

Az alapíÍó az Alapítvany működőképességének hosszíttávú biáosítása érdekében csetleges

jövőbeli megszúnése esetére az alapíto okiratban maga helyett kijelö]het egy más személ'1t,

aki/amely az alapítoi jogosultságokat gyakololhatja aá követően, hogy az alapító megsztínik'

Ala])ító ahal d2 esetleges hallilá! kö\,etően az alapítói jogok gyakorlásóra kíjelalt személy'

Név: STANCZEL Adél
Lakcím: 1083 Budapes!' szígony u. l5' Í/]II/32'

Szenélyi szám : 2 -7 5 0 } 1 2 - 6 1 3 0

2.) Az Alapítvány jellege': közhasznú alapínóny
az alapítvliny nyílt, az alapítók akként rendelkeznek, hogy az Alapítványhoz bánnely

természetes es jogi szemely csatlakozhat' legyen az a hatályos devizajogszabiílyok szerint

akár belÍbldi, akár kiilfoldi. Az Alapítvriny határczallan időfe jön lélrc'

A csatlakozó által felajánlott összeg szolgáltatása ktilön feltéte]ekiez nem köthető, afu]ak

felhasznáása a je1en Alapító okiratban meghatározottak szerint az Alapítvány céljaira

történik.

3.) Áz Alapítvány elnevezése: LÉTHATÁRON Alapítvany

,l.) Az Alapítvány székhelyel 1181 Budapest, Reviczky G}u]a utca 72'

5.) Áz Alapítvány célja:

I]a,/éklald fió IIjJt Jrynélek ellátála, fthdbiJitáiőja, ./i)3klka4a/á!"k cJőJegíléle, tái1lldl'ird' Ay"AlEíbáIy
cília negtatósítán érit:kéie7] J<0kójlatárakú xy/ bl.: atrai r4iálb nluka), i té<?!|íek4t l íködtet (p/':

i--,i t$tu, l]aPP,rli lelerel|i), uknint $nn, ; LiN,1l/aL,i ftillle4nil'iőt Ígitő Pnsrn//?lkd/ lan.ftM h/':

kd{as/! ka {d/ áli ?nqLl/, )

A<Ala?ít!á1q,kijzbasvnÍr,éke|)!é!l]'l,ú ,inÍicé/jait:léré:eérJlkébenab,d kljiikLl/tat/,jl ,anbről
tt;ilry o,,leir"n'i 'leint 

takni! illani :'4nnek, u11 he/yí őnku.náryland(z kel/ gantlotkadnid. Eryn
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Az 1993' évi lll. tijrvény a szociális igazgatásról és szociá]is ellátásokó1 2' s szelint "A
szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukéÍ és családjukélt' valamint a

lrelyi kőzösségeknek a tagjaikéí viselt felelősségén tul - az állam közponli szerveinek és a

helyi ontormányzatoknak a feladata''. Ugyanezen töNény 56' $ (1) szednt- ''A szociríisalt

rászorultak résiére személyes gondoskodást nyújtó e1látást (a továbbiakban: személyes

gondoskodás) az allam, valamint az önkományzalok biztosítiák"' a (2) szerint 
',A 

szemé1yes

iondoskodás nagában foglalja a szociáis alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat"'

Éenti torvény ss] $ (z) o",int "A tővárosban ha a fővárosj őntományzat és a kerületi

ontormányzát *a.kJ,'i ."'',' állapodik meg a fővríosi önkomrínyzat gondoskodik a

hajléktalanok éjjeli menedéklrelyének és átmeneti szállásának megszeNezésérő1 és

fenntartásáról", iiletve a so. $ (2) pontia szeri11t '.Az a telepüLési öl]kormányzat' amelyiknck

tefliletén e) átvene'er főné] több állandó lakos é1' az a)-d) pont szerinti szociális

szolgáltatásokat és utcai szociális muntát köteles biztosítani'

Az 57. $ (2) szerint "A szernélyes gondoskodás keletébe tartozó szakosított ellátást" a d) pont

szerint L átmeneti elhelyezést nyújtó intéarlény (a továbbiakban ar-ú, pont eg}ütt|

t"nttuta.o. inte'-eny)''' Á h";léktulun sze-élyek éjjeli menedékhelyét a fenti tv'a 80' s (3)

"j 
p.ntjatu", - "t"ui'szocialis 

munkát az 57. $ (1) i) pontja nevesíti' A 8'1'.s (1) szednt "Az

tíöli Á"''"aeu'"ty az önellátásra és a közösségi eg}iittélés szabiílyainak betaÍ!ásfua képes

i"iii"t"L* szemilyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás

biiosítasat lehetővi tevő szolgá1tatás.'' A 65/E $ (1) pontja szerint "Az utcai szociális

munkakeretébenbiáosítanikellazutcilntartózkodóhajléktalanszemélyhelyzetének.
e1"tto.iii-e"y"in"t figyelemmel kísérését' szükség esetén ellátásálak kezdeményezését'

illetve az ellátas biáosításához kapcsolódó intézkedés megtételét'"

Fenti feladatokat az Alapítvány a jogszabályoknak megfelelően intézményi fomában'

uuiu-"n"yi sziikséges engedély biftokában végzi, a szolgáltatások múködtetéséért a MagyaÍ

ari._ti"órt* bizt'osítia 
-a 

mindenkori költségvetési tön'ényben meghatfuozott nomatív

állami hozzájfuulást.

Az alapítvány a XIII. Kerület Zsilip u' 13. szám alatt éjjeli menedékhelyet múkődtet' illetve

'""i g".J"lo szolgálatot tart i'enn intézményi lbrmában' jogerős míiködési engedély

biltokában'

Az A1apít!ány által nyújtott szolgáltatásokat a rászoruitak kor]átozás né1kiil igénybe vehetik'

6.) Az Alapítvány céljának megvalósítása éIdekében:

- speciális intézményeket hoz létle és múködtet (p1d' nappali melegedő' éjjeli menedékhely'

rehabilitációs otthon' onr'osi rendelő, stb.);

' rehabilitációs tanfolyamot és képzést szeNez;

- kutatásokat szervez és f1nanszíIoz;
- szakértői hálózatot szeNez és működtet;

.'*.eg szerint gondoskodik a kutatási eredrnények publikálásáról; ösztöndíiakat

adomrínyoz;
- egyéb, a céI megvalósításiíhoz szilkséges feladatokat lát el'
_ -,qlupituany ialukozasi tevékenyseget csak közhasznú céljainak érdekében' azokat nem

veszélyeztetve végez
- gu"aatoo^u .o"rao 

"léÍt 
eredményét nem osztja fel, azt a 1étesítő okilatában meghatározott

tevékenységére fordítj a



- az Alapítv.iny közvetlen politikai tevékenységet nem folytat' szeNezete pfutoktól független
és azoknak anyagi támogat]íst nem nyújt, illetve azoktó1 adonránÍ nem lbgad el'
'az AlapítvanÍ céljai e1érése érdekében adó-' vám-, illeték-' valamint - törvényi előírás
alapjan - egleb kedrezmenleL illeti meg
' az Alapítvány alapító okilata szelílti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a helyi vagy olszágos sajtó útján is nyilvánossá$a hozza.

7.) Az Alapítvány vagyona:

stark Júlia vagyoni hozzájáru]ása 50.000,- azaz ötvenezer forint készpénz'

(Az időközben elhunÍ sallós Katalin által rendelkezésre bocsátott 50'000'- Ft, valamiít az
alapítvány eddjgi működése soriín szerzett' a mér1egben szereplő vagyona')

Az alapító tartozik a készpéúzbelí hazzájltulljst eg) úem kíkÓtöÍÍ pénzintézetnél n ita dó

szómlóra az alapítl,ótty bírósógi bej egzéséig b elizetni'
Az alapító az Álapítválly y!1g)o ának sorsáról, íehéw a tovabbi cstltlakozásoka! az aÍlibbiak
szetint rendelkezik:

a) Az alapító a t ag,on ./blhasznúlásának módjaról n1ás kiköÍést ne tesz, ni thogy azt telÍes

egészében az AlapílNány céIjónak megvalósítlisa érdekében kell felhusználnt'
b ) Az Alapítványhoz csat1akozók felajánlásaikat pénzben (forintban, vagy devizában

egyalánt) és temészetben íyújthatj ák'
c) Az A]apítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem has7nosítható

temészetbeni adományokat ellenérték fejében értékesíteni 1ehet'

d) Az A1apítváíy kezelője tartozik a sziím1avezetést mindenkor az esetlegesen 1egnagyobb

felajárÍássa1 csatlakozó pénzintézetre bízrti' kivéve az Alapítvány eset]eges

devizaszámláját abban az esetben, ha a számlavezető Pénzintézet devizaszámla
vezetésérc nem iogosult.

e) Az Alapítvány korlátlan feielősséggel nem járó, az Alapítvány a1aptevékenységét nem

veszélyeztető válla]kozási tevékenységet folÍathat' A vállalkozás nyereségét az

Alapítvány célkitúzéseinek megvalósílásifua kel] fordítani' Vál]alkozás alapításaról, vagy

abban való részvételről kizrírólag az Alapítvány Kuratóriuma j ogosult dönteni. az összes

tag száma szerint szanított kéthamados többségge1' nyílt szavazássa1'

8.) Az Alapítvány kezelője:

Az Alapítvany kezelője és legfőbb döntéshozó szeÍve a harcmfős Küató um.,4 Ku/alófíum
ldgiaít alapíthkor dz alaPító kéli íet' azon személyek k)réből, akik az elmúlt évekhen aktíNan

y e t t ek ft s zt hai l é kí al ango ndozri sb an'

A Kuratóriumnak mÍiködésével az Alapítvány céljait kell szolgálnia. Tagjait ezen

tevékenységük során felmerü1t indokolt költségiik megtérítése illeti, díjaz ásban azonban nem

részesü]nek'
A bgtöltetlen helyekre, illetve azon tagok he1yére, akiknek tagsága megszlínt' a Kuratórjum
javaslata alapján az alapító jelöl ki tagokat. iigyelemmel a jelen pont e1ső bekezdésében

szabályozottakG, illetve az alapítvány céljaira'
Á Kurat(i/ium elnókét a Kulatórium jayaslata aldpján az alapító jelöli kí hdtllrozatt időrc, tí2

éyre'
Az Alapítvlíny és a KuratódÚm képviselője a Kuratórium mindenkori Elnöke'

Elnök: Naszvadi Tíbot 1111 Budapest, Kalocsai u. l8/b.



Tagok: Ko|a\s yirág ]077 Budape,rt, Rotte biller u' 66' I]I/10'
Tóth Zelma ] 07 4 Budapest, Szövetség u' 22. ]II/] 7 '

A wzető Íisztségvíselőkle yonatkozó kízá/ó és ósszeJérhetetlenséEet eredményező szabályok:
Plk 3:22. s IA yezető lis.tségyiselővel vefubeni kö,úelhéh|elé! kizbó akok]
(I) |'e.elő ljsztstgiselli dz a ndgkahÍ sze ély lehel' akin k c!.L.k|ők Pess!!ét d kléken'sé4e ellLilósóhrz lzúk\éges
kijrben nen karl ólorldk'
(1) Ne,' khet v2elő l^zlsé?iselő az' akil biTkcs.|.knén! elkö|etése niaít ja4eúseh szóbÚdsá?esztés búntetésre iÍéhek
düíg 4 bnhfu le d d őé|.lhez íűződő hónanyos kövlklznlnrek dlól nen nenÍesüh
|5) Neh leh.l wzelő ti'rség|iselő dz, aki|e Ir4lalkazósÍól .iDg.úseh elliltollalL .1kn |dla eu íaglalka.ósÍö! jÓgerős bírói
í|éleilel eLi]laxak az eltíkós hdlólva dldu d. ítlletben hegielrL k ék hlség.l Iolylató jogi sze ély fezeÍ,í lislsé?isetője

(6) Az ellikást ki on.1ó haÍárc2dlboh hegszaboÍt időlal\dh1jg hefi L.h.! l...!ő lisz^égv^eLÓ dz' dkn ehihoidk d f.:e1ő
l iszl ! é gy is e l ői te,é k 4},s é gí ő |
pltL 3:i92. S
(3) Az alaPiÚ'án! l@dfeznéhlerelre és ahndk közeli ho2zóÍo tóJo heh lehel d k'lL]óri n tdE|a Áz dLdPitó rknaÍ ehaő
t.hdPlk"li:":?nn1it
(1) Az aldPító és közeli ha.,.iíallazöi neh khelnek többséEbe, a kuraíónuübdn. ,1z al1píló oknü eltéó rcndtlk jése

Blk.61. l /2) .1 köziiqrekÍől elíilloü
i) n.n leher tDil szenezet1ekd ci,il yelvezelekúl s.ó]ó lölaénlben rugklij]l,.zttő tisztsagris.l()Je.
E.19.38. s(]) Á dönléshozó s.elv, ,aldhih] a. ,jgDezúó yen hdÍárazathazatal.1bdn ne vhet rés2t az aszenélr' dki |dg},
ü\t-"1 \ ' Pl h --rta4' -a'o a ]-ata'a-o' al p 01
d) kineIezeltsé8 ,dg íeleliissée alól entesí1!, Idgl
b) bál4íben Úós előrybeÚ /és.esil, illelle a he8köl.ndőjaEüE!1etben egébunt érdek!1t.
(2) |\en Úinős1il előrynek a közhdszn1i yelrezel cél szerintí juttal.|sdí klrúében d bárki ükal egkinls nélhil iEéD,be
|eherő nen pérzbeli szalgóltatós' íllelve a2 eg.sii]el álÍaltaEiánalí a taEsüEi joEyiszon, alaPjün nrújtott' lét?sítő okirdtndk
neg/?le1ő cé1 yerinti juttdtás
39' s(!) Á közhdsz"1i szefue.el üegs.űnését körelő hólÓn élig ne l.hel ús kózhrsznú szenezetyezető liszlséErisel.óje a2
a sze élr, aki karáhbaa allan közhas,nú szenezel |ez.lő lig^ég|^.lőJ. 'rl1 ahhak .g9űnéil W4.lőző Mt érben
kgdlóbb eg éyig -'
d) aheuJrqu]óL] néll,dlszíinl neg iL)}' hoE! az állaní a.|ó és |dhhaÍós.iqúl nrílldh|dtolÍ adó és |áhÍdfiozó!ól n.n

b) aheule|szen1b.n LE á anj ddó- és yúnhatósógjelerlős os2e81i odöhi.jhyl lóúÍeI'
.) dkelue1 sz.nlben k ólla i adó- és ránhdtösóq ü.le ..dlós ihté2kedésl alkIlh1dzÓll' ld€t) iizle1kzólúsl hcl!útesítő
bisógal yabo ki,

d) d\e lrnek adösz.inól d, ólldhi ddó és ,áhhd|ósüE dz adóz6 rcndjéról vóló töné y yelint ÍelíüE844úte wg lölölle '
(2) Á vzető tis,tségiselő' íllet e az ehnek je|öl1 s..nél, köteles rdlanen yi ériníút közhasznú venezúei elő?tesen
kijékozldtni dftóL hagJ ilye Íis,tséget egidejűle! hós kózhusznú s.enezethét is betLjlt'

9.) A kuratóriumi tagság megszűnik:
- az Álapínány megszűnése'

a kinetezése határozott idejének (10 év) lejártcbal
d kWatóriumi tag halála, tagy cseleb,őképességének eh:esztése

- az alapílókhoz i11tézett' írúsbeli' 15 napos hatúridejű lemondás
cl Ptk 3:398' { (2) bekezdése nyalnl;n az alapibányi cél meElalósit.lsának kö^,etlen
|eszél},eztetése eseÍé/1 az alapít(' általí yissztlhíNás

10.) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartoziki
- az Alapítvány Szerr'ezeti és Mi]lködési Szabá1yzatrinak negálapítása és módositása;
_ a Kuratódum ügyrendjének megállapítása;
- a Kuratóriun elnökének megviílasztása, az alapitás kivéteIével;
- az Alapítvány gudálkodási elveinek és szabályinak meghatfuozása' az alapítók álta1 előírt
irányelvek fi gye1embevételével;
_ az Alapítvány éves gazdálkodási teNének és mérlegének megállapítása; és a közhasznúsági
melléklet elfoga.dása.
_ munkáltatói jogot gyakolol az alapítvány igazgatója fe1ett (muúaviszony létesítése'
megszűnése, díjazása megá11apítása)



- mindaz, amitjelen alapító okilat vagy az Alapítvány Szen'ezeti és Miiködési Szabályzata a
KLlra]óri Lm ki,/árólagos haláskörébe ula.'

l1.) A Kuratórium kötelczettségvállalása:
a Kuratórium csrrpán a rendelkezésre áLló va5-on, továbbá a galantá]tan várható kamatok
erejéig vállalhat kötelezettséget az Alapítvány nevében.

12.) Az Alapítvány mint jogi személy jegyzése:
Az AlapítvánÍ töIvényes képviselőként a kurató um e]nöke és az Alapítvány igazgatója
önállóan' illetóleg más' az általú eÍe meghatalmazott szerrrélyek képviselik harmadik
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A bankszám1a feletii rendelkezésiiog a következő:

. A kuratódum e1nökének, az alapítvány igazgatójának és a kuratóriumi tagoknak
aláírási.ioga együttes.

13.) A Kuratórium ülései, döntéshozatala:

A kuratóriun az elnök által ósszehívott _ tiléseit szükség szerint, de évente legalább
egyszel taítja.
A kulatórium iilései Dyilvánosak.
Á kuratórium úléseit C] kuldtófiumí elnök hívia össze, úty hogl a kur1tóliumí taEak a
meghívót és a mellékleteket az ülés előt! legalabb 15 nappal kézhez kapjcik' Á meghíló
tartalma.za cu Alapínány neyét, székhelyét, az ülés helyszínének és idejének negielölé|éÍ,
|ala int az ülés napírendjét' A apife det a meghh,óban olyan részletességgel kell

.feltüntetni, hogt a szallazósra jogosult.1k a tárgyalni kívánt téfuaköfujkben óllósponÍjukal
kialakíthassák'
A kuratóriufu ijléseít az ÁlapíÍyány székhelyé talta.
A Kuratórium akkor hatfuozatképes, ha az ülésen annak elnijke és mindkét tagja jelen yan'

Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 8 napon belüI vatozatlan napirenddel ismét

össze kell hí\']i. l'a a kurcrtóríuh ülésél ne szabályszelíien híyták öJ^sze' d2 ülést akkor lehet

megtartani, ha r'z ülésen yalamennyi résnételre jogosult jelen van, és egyhangilag
hozzájórul az ülés megtarÍa;tihoz' A kurltófiulk ülésén a szabályszerűen közölt napirenden
szereplő kérdésben hozható határozaÍ' kívéve' ha|aldmennyi rés'^^éteke jogosult jelen yan és

a napífenden nem szereplő kérdés megtórglalasához ep1lhangúlag hozztijáful'

A Kuratórium hatiÍozatait általában egyszeú szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza'

A hatátozat meghozatalakof nem szayazhat az,

a) akit a hatafozat kötelezeftség t tlg., felelősség alól
fi asÍdi t a e l ő nyb e.x r é s z e s í t ;

b) akilel a határoza! szefint szerződést kell kötni''
c) .rki ellen a határozclt alapión perÍ kell indíía i;
d) ak ek olyan hozzáÍartozója érdekelt a döntésben,
alapítója;
e) aki a döntésben érdekeh mós szervezettel Löbbségí
.tagy

, aki egébként szefiélyesen érdekel! a dö tésben'

mentesít Nt1g) a iogi sze ély terhéfe

aki a jogí személynek nem lugia l,agl

befolyason alapuló kapcsolatba íill:



A jelenlét szerint szímított legalább kéthamados minősített többsóg sziikséges a Szervezeti
és Működési szabáIyzat megállapításáboz, módosításához és az éves gazdálkodási teN
nreg lapításához. Az AlapítvIíny köteles az éves beszámoló jóváhagyásáva1 egyidejtileg
közhasznúsági ne|lékle|eÍ készíteni' A közhasznúsági melléHet elfogadása a Kurató um
kizráró1agos hatáskörébe tal1ozik. Az Alapítvány éves beszámolójának ióválragyása. a
kózhasznisági melléklel elfogadásával egyidejűleg' a tfugyévet követő év május 31. napjáig, a
Kuratórium egyhangú döntése alapiá1 tölténik.

A vezető szeiv ülésenként a Iésztvevő 1agok közül megbízást ad a résávevők köziil egy
tagnak. hogy az ülés jegyzőkőnyvét vezesse, és az elkésziilt jegyzőkön).'' alapján a
határozatokat az Alapítvány határozatainak kön}"r'ébe bevezesse'
A határozatok kön}a'ének a döntésekről tartalmazni keil:

a diintések tartamát
a döntések időpontját
a döntések hatályát
a támogatók és elienzők sz.inarányát és személyét
i döntések élintettekkel laló közlésének módját

A kuBtórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az
é ntettekkel, valamint az Alapítvány szélihelyén kifllggeszti'

Az Alapítvány müködésével kapcso]atosan keletkezett ira1okba az Alapítvány székhelyén
balki betekinthet' aÍól saját költségére másolatot készíthet'

14.) Á Szervezeti és Működési Szabál1zat kidolgozása:
a Kwatódum alakuló ülésén köteles je1en A1apító okiratban megtbgalmazott elvek
Íigyelembevételével saját MÍíködési szabáIyzatát kidolgozrri és azt az Alapítóval
ellenj egyeztetni.

15.) Az alapító okirat módosítása:
A jelen alapító okiratot a Kúratórium 'Íayasl(lÍa ulapjLrl1, ldgy saját elhatórozósóból az
alclpíÍó kőzósen móLlosíthatja' E módosítás nem édntheti azonban az Alapítvány nevét, nem
vezethet a vagyon csökkenésére, a cél szűkítésére, vagy az Alapítvány megszűnéséIe' A
módosítás az A1apítvány célját és a cél megvaiósítása érdekében kifejthető tevékenységet (az
alapító okirat 5-6. pontja) az eredeti a1apító okirathoz képest csak bővítheti, illetve a
módosítás solán figyelemmel keil lenni az ezen pontban megfogaimazott _ a módosításra
vonatkozó - korlátozásoka.

16') Áz Alapítván} adminisztrációs feladatainak ellátására:
A KuntóIium megbízást köteles adni e feladatokat ellátni képes természetes, \ag} jotsi

személynek, amennyibeí a feladatok el1átása az Alapítvány keretei között nem negoidható'

17.) Az Alapítvány megszűnik:
A. Plk' 3:103 s-ban írott esetekben' Az Alapítvány jogutód nélkiili megszúnésének esetén
vagyonának a hitelezők kie1égítése után fenimaradó És7'ébő1 az induIó vagyont aZ a]apítók
közösen kezelik és köte]esek azt a jelen Alapítvány céljával azonos. vagy hasonló célú
Alapítvlíny negalapítására' vagy ilyen Alapítványhoz való csatlakozásra forditani.

l8.) Az alapítás költségei:
az Alapítvány a1apítási költségeit az induló vagyonon felü] Sarlós Katalin viseli.

I



19.) Áz Alapítvány működésének e|lenőrzése:
Az Alapítvány ellenőrző szervezete a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB). A FEB
hfuom tagú' elnökét és tagjait az Alapító kéri fel öt év időtaltamra. Á íeltjgelőbizo ság
teúke ységél az a]apító részére \,égzi, tetékenységéről é|e te az alapítói jogok
glakorlóidnak szómol be'
A Jbliigyelőhizottság taqja az c! naglkorú személy lehet' akinek cselekvőkipességét a
teléke/}ysége ellátLisához szükséges köfbek ke kotlatozták. Ne lehe! a felügyelőbizott|ág
taEia, akí1,el szembeh 4l,ezető lisztségyiselőkre yonatkozó kizóró ok óll Jenn, to!1bb! aki
vagl akínek a hozzótartozója ajogi személy vezető Íisztn^égvíselője'
Á íelügyelőbizottsóg taEjai a íelúgelőbízottság munkójában sze élyesen kölelesek részt
l,eúni' A Íelügyelőbízottság tagiaí a 'jogi szeméIy ijEyyezetésétől ft]ggetlenek' tevékenységük
sorón nem utasíthatódk
A íelügyelőbízottsá8i tagság megszűnésére a |ezető tisztség_iselőí megbízatás megszün!slrc
\)akalkozó szabáb)oktlt kell alkalmazni azzal, hogt d íelijg/előbizottsági tag lenondó
ny i l dt kozat lit a j o g i s ze mé ly v ez et ő t i s zt,9 é gyis e l őj é he z i nt éz i'

Á íelügyelőbizottsás tcrqjaiwll szemben jogszabálybdn lneghatfuozotÍ hzóró és

összeJéfhetetIenséget eredmén7ező feltételek meEegyeznek a Iezető Íisz!ségriselő1,eI szembeni
ilyenjellegíi kfuetelményekkel Qúsd 3. pont) az alábbi kiegészítéssel.
Eclr.38.s o Ne leh.t üJbl'igclő safl e|nókc |dgl1dgiü, illelv kö 

'wizsgá]i)Ja 
az a szenau, üki

a) d dóntéshozó fufr, illelre az ,i8/1e2elő yelv elhijk ,4g ldaid (i.1e n. érÚ^. oz eg,asii]el L]ajntésha.ó s.edéhek 4.oh
fugidn' akjk1hzlsé8el neh löherck be)'
b) d kzhdsznú szeflezeltel e nrgbhalúsán ki li .1s leúlleh'séE kiÍejtésére nánruló 

"unkdfis.ohrban 
fary

nanknagzlye n'ón ü1ó egéb j agr'is.oklbdn óu' ha joqlzabúly hdskéPp ne reru|e|kzzilí
L) d kijzha9nú szeneze| cél szel jkli.irlldlósóból lészesrj] ki|éw a bó]'ki ákal egkötés nélkíi| igé hybe v helő hen pén beli
szolgúl1alálokll, és ü eges let óhaL ldgiór1k a ldgsógi j o4|js'on}, dla]ián a Iéksílő okilolbÚfr JbglIhIknok heg1élelően
n!újblt cé1 szeih!j jful!ólós! 

' íllelre
d) dz d)'c) PaaÍban eghdlLiraza!! szeh1éry.k ko.e lj hÓzzótdtlozókl'

A FEB hatásköre az Alapítvány igazgatója által e]készített éves költségvetési ten és az i\es
gazdáikodási beszr1moló véleményezése a kurató umi döntés előtt, a gazdá1kodás vizsgálata
és ellenőzése törvényességi és célszeríiségi szempontból' valamint a kuratórium illetve annak
brímeiy tagja ellen jogszabálysértés esetén e1járás kezdeményezése, ellenük folyó po1gríri

peres eljrírásban az a1apítvány képviselete.
A FEB üléseit szilkség szerint, de legalább évente egyszer tartja' Üléseit a lEB elnöke 1rívja

össze' annak indokolatlarr elmaradása esetén bámely tagnak joga van a FEB ü1ésének

ősszehíváslía. A FEB iiléseit össze kell hívni a Kuratórium e1nökének a kérésére. Üléseinek
összehívásáÉ' hatiirozatképességére , határoza|hozatalála. üléseinek nyilvánossagara a
Kuratóriumra vonatkozó pontban (i3.) 1eírtak érvényesek. Ha az Alapítvány é\,es beréÍele

meghaladja az ötvenmillíó íorínÍol, íelüg)előszef| létrehozást! kötelező.

A FEB tagjai:
Elnök: Bfeitnel Péter

I 135 Budapest
SzenÍ Lószló út 26.

(Jdrarhelyi Tessza
1026 Budapest
Pasarétí ú! ]()] '

Ildfga Dóra
20l ] Budakalász
Magyar u. 52/a.

tagok:



A lelügyeló szerv iig)rendjét maga;llapllia meg'

i i"t,fáeLttlizuttrói kotc|le' uz ol,lpitö" 'a!aÁint 
a kutatöriun e!i keruli elircrje\zlésCkel

;!;,x;;i;;-' r;i;rint o, ezcktit kJp!'o]'r!os ot!j5ponlio1 az alupíóval' volantnt a

Adralóllu,nmol - aanak Ül!'in kozü[ai'

e i"iugy"lo ,'*' ar"nőrzi a közhasznú szervezet n]úködését és gazdálkodását' Ennek során

u u"""iá ,ir''reg't"lőktől .jelentést' a szelvezet munkavallalóitól pedig tájékoztatast vagy

i"r"]r"g"'iiári tl.r'", toyibbá az Alapínány kön1veibe és irataiba betekinthet' Mokat

mep\ izssá1hatia.

^iil-"J 
.;;" tagia a LöZhasznú szervezet vezető szervének iilésén tanácskozási ioggal

.o.. '!í.i. irr.i* Jí. lesz' ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rende]kezik

e r*uio.i"- Brnot" tanácskozási joggal részt vehet a FEB ülésein'

Á tr]ijqfll;hizo!!sáí! halar,,zaIalt a i.lcn!ivjk szötübb'égivel hoz:.l' Lgchekb"n a

i.i'*iiir",i,'aii' ,i,einc|k a'uehívá'ar'L !' dz a:okon valu dóntéshozatalrl a hl'lalú/iumra

t'o na rkozó szaba]yol'"'l l kel l a] ku lüo:t1i

A felügyelő sZeN köteles az intézkedésie jogos! t vezetó szen'et tájékoáatni és arrnak

összehííását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást' hogy

:";";;;;Á múködése során olyan jogszabál) séÍtes 'uig1 a szenezet eÍdekeit eg}ébként

,"i"",á. 
-_.eno *".e'y 1'nutaiÁ9 tönent' ame\nek .megsziintetése 

vagy

il'i"iJ.u.'*"a 
-"rrla.ita,u. 'iu"tu" enyhúése az intézkedésre jogosu]t vezető szerv

döntését teszi sziikségessé;
- u 

""""ta 
ti*t.egui'"rők felelősségét megalapozó tény merü]t fel'

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől

Ja.iiJ ifu"" "'"pon beliil össze kett hlini' B rratáridő ercdménÍglen eltelte esetén a

iezeró szerv o."zehl.a.áta a felü91elo'uerv isjogos'r1t'

Ha az arta iogosult szen' a tön'énves Áukodes belr,eállítása erdekében szükséges

intézkedéseket nem teszi 'eg, a ieitigyelő szerv köteles haiadéktalanul éItesíteni a

Lörven}essegi lelüg} eleleL eIláló s/enel'

'^''isrj i"*i""iti."i;'"siil&el egy idóben a feladatvá'laló és összeférhetet'enségi nyilatkozatot

megtették.

Az Alapítvány a tönényeknek és ajelen Alapitó okiIalnck megfclelo muködesét elsődlegesen

a Kurató u és a FEB e1lenorzi tlvtiijibtent pedig az iig1esi g,akorol téleíte törvényességj

felügye1etet.
,qz alaoirók iogosulLaL az AlapllVan) nrinden irorába beiekinteni' 

' 
ban'l'zamláiaról

;.##;'' r, ":i;;i'l 
r*''a,.i"l köiele" ha]adeklalanul' minden aZ alapilól allal kén

adatot a rendelkezé stj]Üe bocsátanl'

il;;;Á;; ucylntéző szen'vel kötött megbízásba az alapítók'ezen jogát befoglalni' l;
';;;;;;";';"* 

cr"ko'lósa akoc|alyozi'anak"esetén az iip1tészen k.leszÍül kezdefiény^ezhetí

a iurató, i u n,n un ki i úna k 1e l L; lv iz' 9ó l'Lt ú t'

20.) Az Alapítvány javára történő befizetések kedvezményei:

Az Alapít'lóny jaita tófié ő beÍizetések' illene egyéb tamogatas'ok után' az dzok
'rí"iüd"ra'ri 

bocsótúsakot hatatyos adi1ogvabátyik szerinti kedNezmények 1|ehetők

igénybe'

9
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21.) Áz alapító okirat rendelkezésének hiányában:

Az Álapítvóny részére nyújtott céltámogatas beszámolasi rendjére és gazdálkodására a ciyil
szer|ezetek gazdólkodósa, az adománygújtés é5 a köZhasznúság epyes kérdéseiről szóló
350/201 l ' (XII' 30') Korm' rendeletbenfoglalt szabályok az ifónyadóak'

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a P!k', a Civil h'' az EcL*'' és M
alapítvlínyok gazdálkodására' illetve kön)n-vezetésiihe vonatkozó jogszabályokat kell
alkalmazni.

Ke]t: Budapest, 20l4' év november hó 26. napján.

Megfelelőségi záradék: Alulírott' dI. sánta Szabo]cs Mjklós iig}'véd (1077 Budapest'

WeJselényi utca 35., I. emelet 1., lajstrolnszám a Budapesti Ügyvédi Kamaranál: 19270)

igazoiom' hogy az alapító okilat egységes szefkezetbe foglalt szövege megfele1 az

alapítóokirat-módosítások alapjrín hatályos tafia]nrának. Igazolom' hogy a szöveg a korábbi

alapszabá1y-szöveg alapulvételével késziilt. és abba csak ajogszabály által előír1' va]amin1az

atalito a1tal meghatározott változások kertlltek bei11esáésre' A vátozások dől! betűvel

vannak szedve' azok ajelen okirat PleambuLumában' az I.,2'.5..1',8.,9', 10'' 13'' 15', 17''

19.,20' és 21. pontokban szerepelnek'

-tt.;^l-t' hllt
dr. Sánta Szabolcs Mik]ós

ugyveo

t0


