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Alapítás 

Alulírott Szőke Ferencné sz. Varga Anna Erzsébet (anyja neve: Süli Anna; születési helye: Lenti; 

születési ideje: 1946. február hó 17.; lakcíme: Budapest, Béke u. 5. V. 58. ajtó) - mint Alapító 

attó1 a felismeréstől vezérelve, hogy támogassam a csecsemők és az eltérő fejlődésű gyermekek 

gyógyítását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi, jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú 

szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hozom létre 

határozatlan időtartamra: 

1. Az Alapítvány elnevezése: "Kincs - Ő" a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek 

Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány. 

2. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 4/D. fsz. 4. ajtó. 

3. Az Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar, illetve külföldi természetes és jogi 

személy, aki elfogadja az Alapítvány célját és az Alapító Okiratban fog1altakat. 

4. Az Alapítvány határozat1an időre alakul, a 3.§ - ban meghatározott tartós közérdekű célok 
megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik a rendelkezésre álló vagyonnal és az 
Alapítványt tevő az Alapítványhoz való hozzájáru1ását nem vonhatja vissza. 

2.§ 
Az Alapítvány célja 

 
1. Alapító a jelen Alapítvány létrehozásával az alábbi célok megvalósítását kívánja támogatni. 

  

a/ Az egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében az eltérő 

fejlődésű gyermekek terápiája, amely a tervszerűen felállított program szerint, egy 

komplex diagnosztikai vizsgálat alapján, pszichés-, illetve gyógypedagógiai gondozást, 

valamint különböző terápiás szolgá1tatásokat foglal magába. Ezen terápiás keze1és célja, 

az agyfejlődés legfogékonyabb időszakát kihasználva, a gyermekek fejlődésének az 

elősegítése, a bennük rejlő készségek kibontakoztatása. 

b/ A szociális tevékenység keretében az eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő családok 
mindennapjaiban való segítségnyújtás, információ szolgáltatása a lehetséges juttatásokról, 
szolgáltatásokról. 

c/ A kutatási és tudományos tevékenység keretében a fejlődési elmaradásokkal, azok 
neurológiai, neuropszichológiai, mentális, életminőségi és szociális problémáival, 
valamint az agy működészavaraival (ezen belül elsősorban az epilepsziás) kapcsolatos 
kutatómunka megszervezése és végzése. 
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d/ A nevelés, oktatás, és ismeretterjesztés tevékenység keretében a gyermekek fejlődési 

szintjének a felmérése, pedagógiai- és pszichológiai tanácsadás, egyéni és csoportos 

fejlesztés, valamint nevelés végzése. Ezen túlmenően a védőnők, az óvodák és a 

bölcsődék szakembereinek továbbképzésében való részvétel, az orvosi és egyéb szakmai 

fórumokon ismeretbővítő előadások tartása az új fejlesztő, vizsgáló és terápiás 

módszerekről és a kutatások eredményeiről. 

e/ A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenység 

keretében az úgynevezett "másodlagos problémák" kialakulásának megelőzése, mivel az 

eltérő fejlődésű gyermekek családja gyakran magára marad az erejüket meghaladó 

nehézségekkel. Az így érvényesülő másodlagos károsító hatások megjelenésénél 

szükséges pedagógia- és pszichológiai tanácsadás, az eltérő fejlődésű gyermekek 

közösségbe történő elhelyezésének az elősegítése, a jobb életminőségük kialakításának 

segítése, a társadalomba való beilleszkedésük támogatása, ezek érdekében kirándulások, 

táborok szervezése. 

f/ A függesztett bölcső, mint korai fejlesztésre alkalmas eszköz díjtalan eljuttatása olyan 

szülők, családok, intézmények számára, ahol erre szükség van. 

g/ A csecsemők korai fejlesztése, annak elősegítése, ez irányú gyökeres szemlélet váltás 

megvalósítása, alapjaiban egészségesebb generációk felnövekedésének támogatása. 

h/  Kutatási tevékenység végzésének támogatása a csecsemők korai fejlesztésének 

témájában. Társadalmi széles körű tájékoztatás a csecsemők korai fejlesztésében rejlő 

lehetőségeket illetően. 

 

2. Az Alapítvány politikai szervezetnek, vagy politikai célra semmiféle támogatást nem nyújthat. Az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV Törvény 2§ - ának 22. pontjában meghatározott közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és ezen 

szervezetektől támogatást nem fogad el. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat, 

politikai pártot nem támogathat, és attól támogatást sem fogadhat el, országgyűlési, önkormányzati 

képviselőt nem állíthat, képviselőjelöltet nem támogathat. 

 

3.§ 
Az Alapítvány közhasznú szervezetté nyilvánításának feltételei 

   1. Az Alapítvány - a 2. §-ban foglaltakkal összhangban a társadalom és az egyén közös érdekeinek 

kielégítésére  
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      irányuló, következő közhasznú cél szerinti tevékenységet folytatja: 

     a/ egészségügyi tevékenység (egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység); 

     b/ szociális tevékenység; 

     c/ kutatási tevékenység (kutatási és tudományos tevékenység); 

     d/ oktatási tevékenység (nevelés, oktatás, és ismeretterjesztés); 

     e/ egyéb (hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése). 

     2. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

     érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

     3. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

     4. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak támogatást nem nyújt. Az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV Törvény 2§ - ának 22. pontjában meghatározott közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt 
és ezen szervezetektől támogatást nem fogad el". Az Alapítvány tehát ilyen tevékenységet 
nem fo1ytathat. 

 

 

Az Alapítvány a felsorolt közhasznú tevékenységeket a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan 

végzi (a közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely megjelölésével): 

 

Az Alapítvány által ellátott a)egészségmegőrző-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet mint 

közhasznú tevékenységet a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, a 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (1) és 6.§ (1) bekezdései, a 20/1996. /VII. 26./ NM.sz. rendelet 

önkormányzati illetve állami közfeladatnak minősíti.  

Az Alapítvány által végzett b) szociális tevékenységet a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontja és 23. § (4) bekezdés 4. pontja önkormányzati illetve állami közfeladatnak 

minősíti.  

Az Alapítvány által ellátott c)tudományos tevékenység, kutatás a 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § 

(3) bekezdése értelmében állami feladat. 

Az Alapítvány által ellátott nevelés és  d) oktatás, ismeretterjesztés a 2011 évi CXC. törvény 4. § 

i), n) és p) pontjai alapján állami feladat. 

Az Alapítvány által ellátott e)hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése tevékenység a szociális tevékenységen belül, Szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások tevékenységet a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontja és 23. § (4) bekezdés 4. pontja önkormányzati illetve állami közfeladatnak 
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minősíti, valamint a képességfejlesztés körében2011 évi CXC. törvény 4. § i), n) és p) pontjai 

alapján állami feladat. 

 
 

4.§ 

Az Alapítvány vagyona 

Az Alapítvány induló vagyona 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint, amely összeget az Alapító 

készpénzben bocsát az Alapítvány rendelkezésére, az Alapító Okirat aláírását követő nyolc napon 

belüI. 

 
5.§ 

Az Alapítvány működtetése 

1. Az Alapítványt a Kuratórium vezeti. A Kuratórium a jelen Alapító Okiratban foglaltak 

szerint végzi tevékenységét. 

 

2. A Kuratórium kizárólagos hatáskörrel dönt: 

a/ az Alapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról; 

b/ az Alapítványhoz csatlakozni kívánók jelentkezésének elfogadásáról; 

c/ Szervezési és Működési Szabályzat elfogadásáról és módosításáról (a Szervezeti és 

  Működési Szabályzat nem lehet ellentétes az alapító okiratban foglaltakkal.); 

 d/ az éves mérleg elfogadásáról; 

 e/ a vagyonkezelői megbízásokról és azok visszavonásáról; 

  f/ a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról (2011. évi CLXXV Törvény VII. 

Fejezet). 

 

3. A Kuratórium három tagból álló szervezet. 

A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon valamennyi kuratóriumi tag jelen van. 

Határozatképtelenség esetén a Kuratóriumot hét napon belül ismét össze kell hívni. 

A Kuratórium ülésein a Kuratórium tagjai csak személyesen vehetnek részt, helyettest 

maguk helyett írásbeli megbízással nem küldhetnek. 
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A Kuratórium a hatáskörébe tartozó ügyekben egyhangú szavazással hozza meg döntéseit. 

A Kuratórium elnökét, és tagjait az Alapító határozatlan időre jelöli ki a 4-5. pontban 
foglaltak szerint. A kuratórium elnöke és tagjai jogosultak a kuratórium által hozott döntés 
alapján, igazolt költségeik megtérítésére. 

 

Az Alapítvány kezelő, ügyvezető szerve a három tagú Kuratórium, melynek tagjait az alapító kéri fel. 

A kuratórium tagjai természetes személyek, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel 

kell rendelkeznie. A kuratórium tagjai az alapítványvezető tisztségviselői. A felkérés (megbízás) 

határozatlan időre szól. Az alapító a megbízást visszavonhatja. Annak a kuratóriumi tagnak a 

megbízását lehet visszavonni, aki az Alapítvány céljait vagy érdekeit sérti, illetve veszélyezteti.  

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

lemondással; 

a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

4. A Kuratórium tagjai: 

a/ Szőke Rita (lakcíme: 1131 Budapest, Paszomány u. .5 4. emelet 13..); 

b/ Dr. Altmann Anna (lakcíme: 1028 Budapest, Rákos utca 8.); 

c/ Kiss Enikő Hajna (lakcíme: 2013 Pomáz, Damjanich utca 26.); 

5. Az Alapító határozatlan időtartamra a következő személyt jelölte ki elfogadó nyilatkozata 

alapján a Kuratórium elnökének: 

Szőke Rita (lakcíme: 1131 Budapest, Paszomány u. 5. 4. emelet 13.) 

 
6.§ 

Az Alapítvány képviselője, jegyzése és ügyintéző szerve 

1. Az Alapítvány képviseletére Szőke Rita kuratóriumi elnök egy személyben, és önál1óan 
jogosult. 

2. Az Alapítvány jegyzése úgy történik, hogy az Alapítvány neve alá Szőke Rita 
    kuratóriumi elnök önállóan írja a teljes nevét.. 
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3. A Kuratórium az Alapítvány adminisztrációját, pénzügyi és számviteli teendőit saját maga 

végzi, azonban ezeknek a tevékenységeknek az elvégzésére szükség esetén 
alkalmazottakat vehet fel. 

4. Az Alapítvány dolgozói felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja. 

 
7.§ 

Az Alapítvány közhasznú működésével kapcsolatos szabályok 

1. Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium. A Kuratórium legalább három hónaponként 
ülésezik. 

A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, vagy bármelyik kuratóriumi tag, írásban közlendő 
meghívóval cél és az ok megjelölésével összehívhatja. A meghívót úgy kell közölni, hogy 
azt a kurátorok részére nyolc nappal az ülés határnapja előtt kézbesítsék. Ilyen kérelem 
esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem 
tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

A meghívóhoz csatolni kell a megvitatni kívánt napirendi pontokat. 

2. Ha a Kuratórium összehívása nem az 1. pontban foglaltak szerint történt, a Kuratórium 

ülését csak akkor lehet megtartani, ha valamennyi kurátor jelen van, és az ülés 

megtartását, illetve a tervezett napirend megtárgyalását valamennyi kurátor kívánja. 

3. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium határozatait az 5.§ 3. pontjában foglaltak 

szerint nyílt szavazással hozza meg. A határozatokat évenként 1-gyel kezdődő 

sorszámmal kell ellátni, és a "Határozatok könyvébe" be kell jegyezni. A Határozatok 

Könyvében az egyes határozatok sorszáma mellett rögzíteni kell a döntések tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók, valamint a döntést ellenzők 

számarányát, továbbá nyílt szavazás esetén a döntést támogatók és a döntés ellen szavazó 

személyek nevét. A határozatok nyilvántartásáró1 a Kuratórium elnöke gondoskodik. 

 
8.§ 

A felügyelő bizottság 
 

 
1. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3 főből áll. A felügyelő bizottság 

tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben 

visszahívhatóak. A felügyelő bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek. A felügyelő 

bizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítóknak számol 

be. A felügyelő bizottság tagjainak felkérése (megbízás) határozatlan időre szól. A 

felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 

szabályokat, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A felügyelő bizottság tagjai: 

1. név: Szomor Éva, felügyelő bizottság elnöke 

született: Budapest, 1952. 03.26.  

anyja neve: Bahil Ilona 

lakcím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 5. 

 

2. név: Mendelovics Zsuzsanna, felügyelő bizottság tagja 

született: Budapest, 1946.11.16. 

anyja neve: Hochfelder Irén 

lakcím: 1025 Budapest , Zsinely u. 5/b..  

 

3. név: Csepregi Marietta, felügyelő bizottság tagja 

született: Budapest, 1974.03.05. 

anyja neve: Mucsi Mária 

lakcím: 1136 Budapest, Balzac u. 15. Fe/4.. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; 

b) az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik; 

c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

e) Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. 

 

Nem lehet az Alapítvány felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a 

közhasznú szervezet megszűnését követő két évig. 

 

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más 

közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást 

megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető 

tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

 

2. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A 

felügyelő bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében 

vállalják. 

 

3. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító 

okirattal –, és a szerint működik. 
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A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

 

Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a 

napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. 

 

A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség 

esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell 

kitűzni. 

 

A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 

 

4. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 

jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 

hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők 

számaránya megállapítható legyen.  

 

A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – 

a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok 

aláírják. 

 

5. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: 

jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve 

felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási 

joggal részt vehet. A könyvvizsgáló által ellenőrzött, a kuratóriumhoz felterjesztésre kerülő 

közhasznúsági jelentést véleményezi, és elfogadásra ajánlja. A fentieken túlmenően a 2011. évi 

CLXXV. törvény 41. § szerinti valamennyi jogosítvány megilleti. 

 

A felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy 

a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon 

belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 

felügyelő bizottság jogosult. 

 

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 

meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet.  

 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

 a tag halálával, 
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 lemondással, 

 az Alapító által történő visszahívással, 

 a felkérés időtartamának lejártával, 

 az Alapítvány megszűnésével. 

 

 
9.§ 

Összeférhetetlenség 

1. Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség a1ól mentesül, vagy 

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

2. A Kuratórium tagja csak olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől 

eltiltás hatálya alatt. 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az 

alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  

3. A kuratórium tagjaival szemben sem a jelen alapító okiratban, sem az 2011. évi CLXXV. 

törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

 

4. Az 2011. évi CLXXV Törvény szerint: (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három 

évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 

legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

5. Az 2011. évi CLXXV. törvény 45. §-a szerint: "A befektetési tevékenységet folytató 

közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb szerv 

fogad el." 
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Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat, ezért a Kuratóriumnak befektetési 
szabályzatot nem kell elfogadnia. 

 
10.§ 

Felhatalmazás belső szabályzat alkotására 

A nyilvántartás és a nyilvánosság szabályai 

1. Az Alapítvány jelenleg Szervezeti és Működési Szabályzattal nem rendelkezik. 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat hiányában az Alapítvány a következők szerint 
működik: 

a/ Az Alapítvány Kuratóriuma az ügyiratokat beérkezés után, illetve elküldés előtt évenként    

1-gyel kezdődő sorszámmal ellátott lajstromos iktatókönyvbe iktatja. Az iktatókönyvet 

minden év végén le kell zárni és a lezárást követően, fel kell sorolni az elintézetlen 

ügyiratok számát. 

bl A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az Alapító Okirat l0.§ (2) pont a/ 

alpontja szerint nyilvántartásba kell venni. A Kuratórium ülésén felvett jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és a 

döntést ellenzők számarányát, továbbá nyílt szavazás esetén a döntést támogatók és a 
döntés ellen szavazó személyek nevét. 

cl A Kuratórium a döntéseit az érintettekkel írásban közli. A Kuratórium elnöke a 

Kuratórium döntéseit, a döntést követő héten a Kuratórium által létesítendő internetes 
honlapon kihirdeti, és nyilvánosságra hozza. 

d/ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokat 

az Ügyészség, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Adó és Vámhivatal és más hatóság 

a rájuk vonatkozó szabályok szerint bármikor megtekinthetik. 

el Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az 

Alapítvány székhelyén előtte egyeztetett időpontban. 

f/ A Kuratórium határozataiba, és az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki 

betekinthet, illetőleg azokról saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintés 
időpontját előzetesen egyeztetni kell a Kuratórium Elnökével. 

g/ Az Alapítvány a működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének a módjáról, 

valamint a beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és az internetes honlapján 
tájékoztatja a nyilvánosságot. 

11.§ 
A vagyon felhasználásának és az éves beszámoló jóváhagyásának módja 
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1. A Kuratórium évenként felmérést készít az Alapító Okirat 2-3.§- a szerint meghatározott 
cél szerinti feladatokról, amelyek megvalósításához illetve segítéséhez támogatás nyújtása 
látszik szükségesnek.  

A Kuratórium a támogatásra érdemesnek látható feladatok számbavételéhez kikéri a 

feladat ellátásához szükséges állami intézmények illetékes szerveinek a véleményét is. 

2. A Kuratórium a támogatásra érdemesnek látszó feladatok közül széleskörű tájékozódás 

eredményeként meghatározza azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek 

megvalósításához illetve a megvalósítás elősegítéséhez az Alapítvány anyagi támogatást 

nyújt. 

A támogatandó célkitűzések és feladatok meghatározásakor a Kuratórium az Alapító 

Okirat 5.§ 2. pontjának a/ alpontja szerint határoz az Alapítvány vagyonának 

felhasználásáró1, illetőleg az egyes célkitűzésekhez és feladatokhoz rendelt támogatás 

mértékről. A támogatások odaítélése során az Alapítvány aktuális vagyonának csak a 3/4-
d része használható fel a támogatásokra, a fennmaradó 1/4-d hányadból az Alapítvány 

működését kell biztosítani. 

A támogatandó célkitűzések és feladatok keretében nyújtandó támogatások odaítélése az 

érintettek által benyújtott kérelmek, illetve a Kuratórium közvetlen észlelése alapján 

történik, a Kuratórium általános határozathozatalának a szabályai szerint. 

3. Az Alapítvány a juttatásait nem kívánja pályázathoz kötni. Amennyiben az Alapítvány, 

mint közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását a későbbiek során pályázathoz 

kívánja kötni, akkor a Kuratórium a 2011. évi CLXXV Törvény 43.§ - ára figyelemmel 

kezdeményezi az Alapító Okirat megfelelő kiegészítését. 

4. Az éves beszámolót az Alapítvány könyvelője készíti el, és ellenőrzés céljából átadja a 

Kuratórium elnökének. A Kuratórium elnöke az éves beszámolót ellenőrzi, és annak 

elfogadására, kiegészítésére vagy pontosítására irányuló indítványt tesz a Kuratórium 

számára. 

Az éves beszámoló elfogadásáró1 a Kuratórium az elnök indítványának megvitatását 

követően - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - a Kuratórium általános 

határozathozatalának a szabályai szerint határoz. 

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 

egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a 

legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmára a 

2011. évi CLXXV. törvény 28., 29 és 30. §-okban foglalt rendelkezések az irányadók, 

figyelemmel a 2011. évi CLXXXI. törvényben foglalt rendelkezésekre is. 

 
12.§ 
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Az Alapítvány tájékoztatási kötelezettsége 

1. Az Alapítvány Kuratóriuma negyedévenként tájékoztatja az Alapítót az Alapítvány 
gazdálkodásáról. 

2. Az Alapítvány Kuratóriuma az évenkénti mérleg elkészítését követően tájékoztatja az 

Alapítót az Alapítvány vagyonának éves változásáról, és a vagyon illetve hozadéka 

felhasználásáról. 

 
13.§ 

Az Alapítvány megszűnése 

1. Az Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban a Ptk. 3:403 § - ában foglaltakat kell 
alkalmazni. 

2. A megszűnt Alapítvány vagyonát hasonló célú Alapítvány támogatására kell fordítani. 

14.§ 
Az Alapítvány nyilvántartásba vétele 

1. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre, és az Alapító Okirat az 

    Alapítvány nyilvántartásba vételével válik hatályossá. 

2. Az Alapító az Alapítvány javára tett felajánlását az Alapító Okirat aláírását követő 8 napon 

    belül köteles az Alapítvány rendelkezésére bocsátani. 

3. A további csatlakozók a szándéknyilatkozatukat elfogadó kuratóriumi határozatot követő 8 napon 

belül kötelesek felajánlásaikat az Alapítvány bankszámlájára befizetni, illetve esetleges 

apportjukat az Alapítvány rendelkezésére bocsátani. 

 
15. § 

Az Alapítvány közhasznú szervezetté minősítése 

1. Az Alapítvány a közhasznúsági nyilvánításába vétellel nyeri el a közhasznú szervezet 
    jogállását. 

2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működésére, jogállására és különösen az adomány 

gyűjtésére, gazdálkodására, nyilvántartási rendjére, beszámolására, felügyeletére az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szó1ó 

2011. évi CLXXV. törvény és az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
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működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók. Az 

alapító okirat a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével válik érvényessé. 

Az alapító a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot alulírott helyen és 

napon elfogadta, valamint aláírta. 

Budapest, 2019. december hó 10. napján. 

                                                                                              ………………………………….. 

 Szőke Ferencné 

 Alapító 

…………………………… 


