ALAPITO OKIRAT
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSEGES SZERKEZETBEN
(a maaosmt szaveg
I.

Áltulárro. rendelkezések
1.

Az Alapítvány neve: Szadai Meseház Kulturális Alapítvány

2.

Az A|apitvány székhelye: 2111 Szada, Korizmics utca32.

3.

Az alapitók

.
.
.
r
.
.
.

neve és lakcíme:

Héjja Zsuzsanna (2111 Szada, Kisfaludy vtca 17la.)
Haás Ildikó (2III Szada. Béke utca 39.)
Szabó Erzsébet (2IIl Szada, Jőkaíil/-z.)
Osáolykán Judit (2111, Szada,Dőzsa György út 55.)
Ujvári Brigitta (21II Szada, Szabadság út 4.)
Haftmanné Táncos Erika (2111 Szada, Kertalja ti22.)
Gyetvai Eva (2III Szada, illés tető 2.)

4.

Lz

A

3. pontban felsorolt alapítók a2073. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:396, §-ában foglalt jogukkal élve

alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy

a Ptk-ban

biztosított alapítói jogaik gyakorlásáta az alábbi személyeket jelölik ki:

o

Dr. Dévérryi Péter (a.n.: Tánrailldikó lrma;2I12 Veresegyház, Gyöngyvirágltca6.,

.

Kiss Ferenc (a,n.: Lázítr Erzsébet; lakcím: 2100 Gödöllő,

gyakorlásának kezdete: 2018. május 21.)

alapítói jogok

Knézich Károly u. 29., alapítói jogok

gyakorlásának kezdete: 2005. november 2.)
5.

Az Alapítvány jogáIlása: Az Alapítvány jogi személy, jellege szerint pedig Közhasznú Alapítványként

működik.
6.

Az Alapítvány létesítésénekidőtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.

Az Alapítváty

il.
célja, csatlakozás

1. Az Alapítvány célja
Az A|apítvány nevelési, oktatási célokat szolgál, amelyen belül gyermekközpontú nevelési programot dolgoz ki
és valósít meg az alapoktatásban, Feladata a gyermekek védelme, a nevelési problémák megelőzése, nevelési
tanácsadás. A családi nevelés elősegítése tartalmas gyermek és felnőtt programokkal, készségfejlesztés.
Kisgyermekes családok részéreklubfoglalkozások és jíttszőház szervezése. Felnőtt és gyermek nyári táborok

tátnogatása,

Az
b

Az

alapítvány támogatla alapítványi óvoda létrebozását és működését.

Alapítvány arra is hivatott, hogy a célok megvalósítását segítő eszközöket
p ály ázatok kiírásával támo gatás okat nyúj ts orr.

felkutassa, páIyázatokaí nyújtson

e, illetve

2.

Az Alapífuány, mint fenntartó

Az

Alapivány céljai elérésérenapközi otthonos óvodát tart fenn (Meseház Waldorf Óvoda) a közoktatásról
sző|ő. 2011. évi CXC. tv. 2 § (3) bekezdés bd) pontja alapján.

Az Ovoda vezetőjű az Alapíftány Kuratóriuma nevezi ki 5 évre, egylrangú döntéssel.
Az Óvoda vezetője felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium gyakorolja, az Óvoda a|kalmazottai felett pedig az
Óvoda vezetője. Az Óvoda önálló SZMSZ megalkotásárajogosult.
Az Óvoda önálló adőszámmal és bankszámlával rendelkezik.
Az Óvoda bankszámlája felett bármely két kuratóriumi tag yagy az óvoda vezetője és egy kuratóriumi tag
1

együttesen

j

ogosult rendelkezni.

Az Alapítvány közfeladatai és a közfeladatok ellátását szolgáló közhasznú tevékenységei

3.

Közfeladat megnevezése és a közfeladat teljesítósét elóíró jogszabályhely

ellátásáí

vagy
szolgá|ő

közhasznű tevékenysés

A

köznevelési irrtózrrrérry alapító okilatában, szakmai alapdokumentumábarr foglalt

közrrevel ési feiadat, arrrely
a} óvodai *,evelés

|2ü 1 1 . évi CXC. töryóny a rremzeti köznevelósről 4. § ( 1 } bekezdós a} és t) pcnt]
Ór,oríai ellátás |20i1. ér,i CLXXXIX. tv, Magyarország helyi önkormányzatairól

13. §

CLiV

Fő tevékenység: oktatás
(ezenbelül: óvodai
nevelés)

íl) bekezdés 6. oclntl

I(ultllrális szolgáltatás; a }relyi közművelődési ter,ékerrység támogatása P011. évi
CLXXXIX. törvérry Magyarország hely,i önkonnfulyxatairól 13.§ (1) bekezdés 7.
pontl
A közösségi kulturális hagyományok és értékekátpolásának a művelődésre, társas
életre szerveződő közösségek tevékenységének,a lakosság életmódja javítását
szolgáló kulturális célok megvalósításának támtogatása; [1991. évi XX. törvény a
helyi önkormányzatok és szerueik, a köztátsasági megbizottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szeruek feladat- és hatásköreiről12L § a) pontl
a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feitételeinek javítása és a
művészeti értékek(étrehozásának,megőrzésének segítése[1991. évi XX. törvény a
helyi önkormányzatok és szerveik, a körtársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltsésű szervek feladat- és hatáskörelíől I2L § b) r:ontl
Sport, ifiúsági ügyek I20Il. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormánvzatairól 13.§ (1) bekezdés 15, pontl
Az iskolarendszeren kívüli, öntevókeny, önképző, sza.kképző tanfoiyamokélelnrinőséget és életesélytjavító tan*lási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése [1997. évi CXL. törvény a mzszeális sntézményekről, a n,vilr,áncs
körrrn tári eilátásról és a kőzművelődósr,ől 76.§ í1)-í?)bekezdósl
A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkarosító környezeti,társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés[1997. évi
rv. az egészségügyrőt 144.§ (1)-(2) bekezdésl

Egészségügyialapellátás/egészséges életmód segítósét célző szolgáltatások |20 IL
évi CLXXXIX. tv. Magyarcrszág helyi önkormányzatairől13. § (1) 4. pont; 23. §
(5) bekezdés 9. pont]

Kulturál

i

s tevékenység

(művészeti tevékenység,
kulturális örökség
megőrzése,
népművészet,
hagyományőrzés,
kisebbsógi, nemzeti
kultúra ápolása)

Sporttevékenység

Szabadidős tevékenység
egészségügyi
tevékenység
(egészségmegőrzés,
betegségme gelőzés,
szenvedélybete gsé gekke1
kap

c s o 1ato

s táj ékoztatő

tevékenvsés)

A

családnak n:ilt a társaclalom alapvető eg_vségéneksokolclalít segítése,a családi
élet biztonságárrak és a g_l,ermekvállalás feltételeinek javítása az állam egyik
legforrtosabb feladata. [1998, évj LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 3.
§

A közfeladat
közvetlenül
közvetve

íii bekezdésl

szociális

tevékenység
(családvédelem)

Szo*iális, g.vermekjó}óti szolgáltatások és e}látások [?011. évi CLXXXIX. törr,ény

Ma,gyarország helyi önkonnánl,zatairól

l

3.§ {l ) bekezdés 8. porrtl

A

természetvédelmikultura fejlesáése, a természet védelmévelkapcsolatos
ismeretek oktatása |1996, évi LIII. tv. a tetmészet védelmétől 64. § (1) bekezdés]

Helyi környezet- és természetvédelem [2011. évi CLXXXIX. fv. Magyarország
helyi önkormányzatakől

13. § (1) bekezdés 11. ós 19. pont]

Kulturális autonómia megerősítéséreönszerveződés szerrlezésének / működte-

tésénektámogatása; nemzetiségi közösség-hez kötődő kulturális javak megőrzése.
l20IL évi CLXXIX. tv, a nemzetiséeek iosairól 115. § a)-i) pontl
4. Csatlakozás

környezetvédelmi

tevékenység(természeti
környezetvédelem,
épített
környezetvédelem,

állatvédelem)
nemzetkő

zi

tevékenys é g

(nemzetközi kulturális és
cserekaocsolatok)

Alapítvány nyitott, ahhoz magyaT és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az
alapítványi célok eléréséhezvagyonrendeléssel járulnak hozzá és a jelen a|apttő okirat rendelkezéseit
elfogadják. A csatlakozási szándékotírásban kell bejelenteni, a csatlakozás elfogadásáról a Kuratórirrm dönt. A
csatlakozót az alapítői jogok gyakorlása nem illeti meg.

Az

Az
1.

n.
A1 ap ítv ány va gyon a

és

fe lh as zn

álás ának m ó dj a

Az Alapítvány vagyona

Az alapitók és az a7apíNányi célok eléréseérdekében,a j elen alapítő okirat aláirásáúil számított 8 (nyolc) napon
belül egyenként 5.000,-Ft, azaz Ötezer forintot, a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott
bankszámlán ellrelyeznek, Az alapitői vagyoll összesen 35,000,-Ft, azazHarmincötezer forint.

Az

Alapitvány induló vagyona

a

csatlakozők hozzájárulásaival, Szada Nagyközség Önkormányzatának

támogatásával és a keze|ő szerv gazdálkodása eredményeként növekedhet.
2.

Az alapítványi vagyon felhasznáIása

Az

alapítványi célok megvalósítására, az A|apítvány induló vagyonát meghaladó vagyona, valamint a későbbi
csatlakozók, támogatók vagyoni hozzálárllása és ezek hozadéka használlrató fel, a Kuratórium rendelkezése
a|apján.

Az

egyes felhasználási területek arínyaira az alapítőknak nincs kikötése, a felhasználás arányait ós a konkrét
célokra fordítható összegeket a Kuratórium egyszerű szótöbbségi szavazássalhatározzameg.

Az AlapíNány vagyona vállalkozásba

nem vihető.

Az Alapítvány gazdálkodásáről

készült éves beszámoló, valamint közlrasznúsági jelentés elkészítésérőlaz Elnök
gondoskodik, amely beszámolókban meg kell jelölni a vagyonfellraszrrálás módját (ösáöndíj, pályázat, kérelem,
költségtérítés), Az éves beszámoló és a közhasznűsági jelentés jóváhagyásárő| a Kuratórium egyszerű
szótöbbséggel határoz.

Az
nem

Alapítvány vállalkozási tevékenységetcsak alap és közhaszní céljainak megvalósítása érdekében,azokat
ve

szély eztetv e

v é gezhet.

kamatoző banki betétbe helyezni vagy értékpapír1vásárolni. Az
Alapítvány befektetési tevékenységénekrendjét a befektetési szabáLyzattarta7mazza, A befektetési szabályzatot
a Kuratórium hatátrozatban fogadja el.

A Kuratórium jogosult az AlapíNány vagyonát

IV.

A kuratórium

Az

alapítvány döntéshoző, igyintéző és képviselő szerve, az a|apitők által küelölt Kuratórium.
tagjainak megbízása határozatlan időre szól.

A Kuratórium tagjai:

- Jenes Barn,abás László
- FIedrichné Rozgonyi Klisztina

András
Anita
- Zwickl-Veres Kata
- Jobbdgsl

- Szeles

A Kuratóriunt elnöke Jenes Barnabás LászIó.

Az Elnök:

-

összehívja és vezeti a Kuratórium ülését
gondoskodik az éyes beszárnoló és a közlrasznúságijelentés elkészítéséről
őrzi a Kuratórium határozatait és vezeti aHatfuozatok Könyvét
önálló képviseletijoggal képviseli az Alapitványt

A Kuratórium

A Kuratórium:

-

gondoskodik azAlapítvány vagyonának kezeléséről, gyarapításáról, avagyon felhasználásárő7,
dönt az Alapitvány céljaira adott, vagy felajánlott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról,

visszautasításaról,
kupcsolatot taft fenn a rryilvánossággal és támogatásokat keres,

-

döntazévesbeszámoló

ésaközhasznúságijelentéselfogadásáról.

A kuratóriurn az alapífiány igyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisáségviselői.
A kuratórium o/ természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell
rendelkeznie.

Az

a7apítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozőja nem lehet a kuratórium taga,
eltérő rendelkezése semmis,

Az

alapítő és közeli hozzátatiozői nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

Az

Az

alapitő okirat

alapitő okirat eltérő

rendelkezése semmis.

A Kuratórium az

alapít:tányi cél érdekében az Alapitők külön fellratalmazása nélkül minden szükséges lépést

me gtehet és létrelrozlr atj a a célnak me gfele lő j

A Kuratórium tagjai feladataikat
A kuratóriumi tagság

-

l,.

o

gügyletet.

dijazás nélkül látják el, azonban igazolt költségeik megtérítésrejogosultak.

és az elnöki tisztség megszűnik

a kurátor, a kuratóriumi elnök, lemondása, halála, cselekvőképességénekelvesáése vagy korlátozása,
kinevezésénekidőtarlam énaklejárta vagy összeférhetetlenségének megáll apítása esetén
az alapitlány sérelmére elkövetett bűncselekmény tényérrekjogerős megállapitásq vagy a közügyektől
való jogerős eltiltás esetén
határozott időre törlénő kinevezés esetén ahatározotí idő lejártakor
ha az alapítő amegbízást visszavonja.

A Kurató rium üléseinek ö sszehívás a, határo zathozatal

A Kuratórium

évente legalább egy alkalommal ülésezik, az üléseket a Kuratórium elnöke írásban hívja össze.

Az ülések nyilvánosak.

napirend tervezetéről a Kuratórium elnöke dönt. Az Elnök a
kuratóriumi tagok többségérrek írásbeli kérésealapján, mely a javasolt napirendet is tattalmazza, köteles 30
napon belül ülést összehívni. Amennyiben az Elnök az ülést nem hívja össze, vagy tartósarr akadályoztatvayall)
az ülés összehívásáról a tagok többségérrek írásbeli megállapodása alaplán bárrnely kuratóriumi tag intézkedhet.

Az ülések összehívásának időpontjáról és a

A meghívóban a napirendi pontokat ismertetni kell, valamint annak tartalmaznia kell a megismételt kuratóriumi
ülésről szóló tájékoztatást, annak helyének és időpontjának megjelölését. Az ülésről szóló érlesítő(és az ebben
foglalt napirend) kuratóriumi tagok által történő kézhezvételeés a kuratóriumi ülés között
kell eltelnie.

legalább 3 napnak

A Kuratórium ülése akkor

határozatképes, ha azon legalább a tagok 50Yo-a és 1 fő jelen van. Ha a Krrratórium
ülése nem határozatképes, a Kuratórium elnöke az ülést 15 napon belüli időpontra, azonos napirenddel
ismételten összelrívj

a.

Dörrtéseit határozati formában, nyi7í szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, Szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A kuratóriu m

szay azással hozza meg határ ozatail.
Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hatátozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben

részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyanhozzíltartozőja érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítőja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á11; vagy

f) aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben.

A Kuratóriumhatározatait

ahatározatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza
meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget tr elő ahatározat megJtozatalához, a létesítő okirat

egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb hatátrozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény
egyhangúságot ír elő ahatározatmeghozatalához, a7étesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet minden jelenlévő tag aláírásávalhitelesít.

Az éves beszámoló jóváhagyása
A Kuratórium egyszerű szótöbbséggel meghozott hatátozata szükséges az
2.

éves beszámoló j őváhagyásáltoz.

3.1.

kizárő okok és összeférhetetlenségi szabályok
A Kuratórium tagaira, mint vezető tisáségviselőkre vonatkozó követelmények és összeferhetetlenségi

a)

Yezető tisáségviselő az

3. A,vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelmények,

szabáIyok a Ptk. hatályos rendelkezései szerint:

ellátásáho z s züks

b)

é ge

a

nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

s körb en nem korl átonrák.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, aktt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek,amígabüntetett előéle,fhezfílződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

c)

Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltlltás hxálya alatt az ítéletbenmegjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisáségviselője nem lehet.

d)

Az

eltiltottak

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet yezető tisáségviselő az, akit
égviselői tevékenysé gtő l.

a v ezető tisás

3.2. A Kuratórium tagjaira vonatkozó összefórhetetlenségi szabályok az egyesülési jogról, aközhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárőI szőlő 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) szerint:
(1) A közhasznú szervezei megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezeíő tisáségviselője volt - annak
megszűnését mege|őző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
v ámtattozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az á|lami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tártfel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság izletlezárás intézkedést alkalmazott, yzry izletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint felfiiggesztette
vagy törölte

(2)

A

vezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú

szewezeíet előzetesen tájékoáatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium határozatainak nyilvántartása, nyilvánoss ágra hozatala
A Kuratórium ülésein hozott határozatokat, sorszámozya a Hatánozatok Könyvében az Elnök köteles
nyilvrántartani, Ahatározatnak tartalmaniakell a kuratórium döntését, a döntés időpontját éshatáIyát, illetve a
4.

döntés támogatóinak és ellenzóinek személyét és szátmarányáL

Az

Alapíftány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok megőrzésérőI az Alapttvány székhelyén a
Kuratórium elnöke gondoskodik. Az iratokba írásbeli kérelem alaplén bárki betekinthet. A Kuratórium elnöke a
kézhezvételtől szánttott 15 napon belül kOteles

a

kérelemnek eleget tenni.

Az Alapttvány szolgáltatásait az alapíNány célkiilzéseiben megielölt keretek között bárki igénybe veheti. A
támogatások igénybevételérőla Kuratórium írásbeli kórelem a|apján hatétroz. A Kuratórium azonban a
támogatások igénybevétele érdekében pályánatot is kiírhat. Apályánati kiírásban a Kuratórium határozza meg a
páIyazat pontos tartalmát, apályázatokbenyújtásrának hatráridejét (amely nem lehet több a benyújtási határidőtől
számított 60 napnál), továbbá a pálryíaat elbírálását követően a pá|yázők kiértesítéseinek hataridej ét. A pá|yánat

eredményéről valamennyi pályázőt ki kell értesíteni.

Az

Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételilehetőségeiről szóIó tájékoáatásokat, éves beszámolóját és
közhaszní beszámolőjáí. a Kuratórium döntéseit, valamint a Kuratórium által kiemelt fontosságúrrak minősített
egyéb közlemérryeit az alábbiak szerint tesziközzé:
Székhelyénlévő liirdetőtáb|án kifiiggeszti.
Az Alapitvány honlapján (]:ttp:/lv.wr.v,szaclaimeselrazovi-x,alclorf.lru) közzéteszi.

A nyilvános ságrab,ozatallal kapcsolatos teendők elvégzése a Kuratórium elrrökének feladata, aki aközzétételről
a döntés meghozatalát követő 15 naptári napon belül gondoskodik. AzAlapitrány székhelyénlévő faliújságon
(hirdetőtáblán) a döntések, a|tatározatok, illetve minden olyan információ, amelynek nyilvánosságra hozataláről
jelen pont rendelkezik, 30 naptári napon keresáül kerülnek kifüggesztésre.

V.
Képviselet

Az

Alapítványt a Kuratórium Elnöke önállóan képviseli, akadályoztatása esetén - a képviseletre a Kuratórium bármely tagja jogosult.

külön meghatalmazás alapján

Az

Alapitvány jegyzóse akként törlénik, hogy a kézzel vagy géppel ír1, előrenyomott vagy nyomtatott szöveg
alá a Kuratórium Elnöke önállóan írja aIá a nevét a hiteles aláírásí címpéldánynak megfelelően.

Az

AlapíNány bankszárnlája feletti rendelkezésre az elnök,yagy a Kuratórium bármely kéttagtra együttesen

jogosult.

Az Al
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ap ítv ány me
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zűné s e

Az

Alapítvány határozatlan időre alakul, jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány vagyonárt az
Alapítvány céljával hasonló célúMagyar Waldorf Szövetség Egyesület (1071 Budapest, Asbóth u. 17,)

támogatására kell a vagyont fordítani.

Az

1.

VII.
Alapítvány közlrasznú szervezetként való nyilvántarlásához szükséges rendelkezések

Az

Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy jelen Alapító Okiratban
meghatározott egyéb céljainak rnegvalósítása érdekében, az a|apcélokat és a közhasznű célok megvalósnását
nem veszély eztetv e v égez.

2.

Az

3.

Az A|apitvány közvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szelvezete pártoktól független és azoknak

Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményétnem osáhatja fel, azt jelen alapszabályban

me ghatár ozott közhasznú tevékenységre köteles fordítani.

anyagi támogatást nem

nffit.

4.

Az Alapítvány tem

5.

Az Alapitvény kuratóriurni ülései nyilvánosak,

6.

A

zátja ki, hogy tagtrain kívül rnás is részesülhessen közh.asznű szolgáltatásáből.
azorl bárki részt vehet.

Kuratórium hatfuozathozataláhan l1em vehet résrt az

zzátafi .o ző j a

a

személy, aki vagy akinek közeli

zat alapj án
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,
Nem minósül előnynek a közhasznű szetvezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapitvány által nyújtott, létesítőokiratnak megfelelő cél
ho

szeriItti jtrttatás.

a határ

o

7.

Az

Alapíftény a vezető tisztségviselőt, a támogatőt, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozőját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Alapítvány által

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

8.
A Kuralóriumhatározatatt azok részére,akiket ahatá§ozat közvetlenül érint postán kell megküldeni. A
Kuratórium azon határozatait, amelyek az Alapítvány közhasznú tevékenységévelkapcsolatos pályánat űtjan
nffitandó támogatásra vonatkoznak, a ltatározat meghozatalátől számított 30 (harminc) napon belij.l az
Alapttv ány honlapj án kell közzétenni.
Alapítvány köteles a számviteli törvény szerinti beszámoló jőváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsáei mellékletet készíteni,amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és
közzétenni. Az Alapítvrány beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet atárgyévet követő évben, legkésőbb

9,

j

Az

únius 3 0-i g

s

aj

át honlapj án nyilvános sá gr a hozza.

10. Az

Alapífráty kőzhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével
történt előzetes egyertetés alapján munkaidőben barki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A

keletkezett iratokba törlént betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, yagy az Alapítvrány
e-mail címén(szaaa;meselazatap
). Az elnök a betekintést kérő kérelméta kérelem
tudomására jutásától szátmttott 5 (öt) munkanapon belül köteles teljesíteni,

11. Az

Alapítvány áLtal alapííott és fenntartott oktatási intézményekben az oktatás nevelés célúközhasznú
szolgáltatást Megállapodás megkötésével lehet igénybe venni. A Megállapodást, amennyiben sikeres felvételi
beszélgetésa|apján a gyermek az intéznlénybe felvételt nyer az igénybevevő, az otd.atási intézmény és az
Alapítvány közösen írja aIá.

12. Az Alapitvány közhasznű tevékenységével kapcsolatban nyújtott szolgáltatásait, ezek igénybevételének
módját, feltételeit, valamint beszámolóit a honlapján köteles nyilvánosságra hozni.
VIII.
Vegyes rendelkezések

Az alapifiány

nyilvántartásba vétele után az alapítvámfi az alapítők nem vonhatják vissza.

Az

A|apítőknak jogában á1l az ,\lapitő okirat módosítása, amennyiben az A|apítő okiratban lefektetett
alapítványi célok eléréseérdekében megítélésükszerint sziikséges. Az Alapítók az Alaprtő okiratot az

Alap ítvány nevének, vagyonának és célj ának sérelme nélki.il módo s íthatj ák.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványra vonatkoző szabályait és az20lI. évi
CLXXV. törvény rende lkezé s eit kell alkalmazni.

alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy

alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy
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