
 

 

 

 

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Jelen okiratban az alapító Végvári Kinga arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél 
megjelölésével önálló vagyont hoz létre abból a célból, hogy a kezelő a vagyont és a vagyonból 
származó jövedelmet a cél elérése érdekében használja fel. 

A cél érdekében jelen okirattal az alapító tartós közérdekű célra jogi személyiséggel 
rendelkező  

ALAPÍTVÁNYT 

hoz létre. 

Az alapítvány neve, székhelye, célja 

 

1. Az alapítvány neve: ELFOGADLAK Alapítvány  

2. Az alapítvány székhelye: Arló, Ady Endre út 154.  

3. Az alapítvány jogállása: közhasznú 

4. Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 

5. Az alapítvány célja: Az alapítvány politikamentes, humanitárius célt szolgáló közösségi 
kezdeményezés. Céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden 
olyan szervezettel, közösséggel, magánszeméllyel, amely, aki a közös cél elérésén 
hajlandó munkálkodni. 

Elsődleges közérdekű célja a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, 
valamint roma gyermekek és fiatalkorúak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
életminőségük javítása, családsegítés, az ehhez kapcsolódó szocio-karitatív 
módszertani tevékenység kidolgozása, folyamatos fejlesztése. 

A fenti feladatok megvalósulása érdekében további cél: 

- a hátrányos helyzetű fiatalok részére szabadidős, kulturális szolgáltatások, 
kirándulások, színházlátogatások, sportversenyek szervezése; 

- a romák társadalmi integrációjának elősegítése, életkörülményeik, társadalmi 
helyzetük javítása érdekében; 

- veszélyeztetett és roma fiatalok és felnőttek oktatása-nevelése, iskolai 
felzárkóztatásukhoz segítség nyújtása az általános iskola, ill. lehetőség szerint a 
középiskola sikeres befejezése érdekében; 

 
- szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, részvétel a 

gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekek napközbeni ellátásában; 
 



- felelősségvállalásra buzdító gondolkodásmód serkentése, kiemelt tekintettel 
az életvédelemre 

 
- máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység, egyéb sporttevékenység, 

szabadidős tevékenység; 
 

- romák önazonosságához való jogok biztosításának elősegítése érdekében tárgyi és 
szellemi kultúrájuk, hagyományaik megőrzése, ápolása, gyarapítása; 

 
- a hátrányos helyzetű, valamint roma fiatalok körében a tanulás, továbbtanulás, 

munkavállalás fontosságának tudatosítása, célirányos programokkal egybekötött 
foglalkozások indítása, személyes higiénikus életre nevelés; 

 
- tapasztalatcserék belföldön és külföldön; 

 
- külföldi kapcsolatok építése, könyv-, folyóirat-kiadás;  

 
- más hasonló körben működő alapítványokkal, iskolákkal, rendházakkal való 

együttműködés, technikai feltételek javítása, közösségi színterek létrehozása, 
eszközökkel való ellátás; 

 
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

megszervezése; 
 

- a tehetséges tanulók tanulmányainak segítése. 

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: 

Családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet 
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási 
szándék megvalósulásának segítése / a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. 
törvény 1. § - 6. §/ 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások / Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8./ 

Szociális ellátások biztosítása / Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) 4. és 23.§ (5) 11./ 

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő 
közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti 
kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munkafeltételeinek 
javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése / a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a)-
b)/ 



A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása - a gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében / a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 17.§ (1)/ 

Családi napközi fenntartása / a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (1)/ 

Gyermekek napközbeni ellátása / a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1)/ 

A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, társaséletre szerveződő 
közösségek tevékenységének támogatása; /a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121.§ a)-b)/ 

A lakosság egészségi állapotának javítása /az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 144. § (2)/ 

A természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, a társadalom 
természetvédelmi kultúrájának növelése /a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 64.§ (1)/ 

Az egészséges életmód feltételeinek megteremtése /a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 49.§ c) és e)/ 

6. Az alapítvány jogalanyisága 

Az alapítvány önálló jogi személy, a saját nevében jogokat szerezhet, és 
kötelezettségeket vállalhat. 

Az alapítvány nyílt, amelyhez bárki csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért. 
Csatlakozhat erkölcsi, anyagi hozzájárulással, vagyoni, szellemi tőkével, vagyoni értékű 
jog átengedésével. Az alapítványhoz csatlakozó személyt alapítói jogok nem illetik meg. 
Az alapítványhoz történő csatlakozás visszautasításáról a kuratóriumi tagok több mint 
felének igen szavazatával dönt. 

Az alapítvány szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és nem 
nyújt. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, képviselőjelöltet nem állít, és nem 
támogat. 

Az alapító és az alapítvány vagyona 

7. Az alapító 

Név: Végvári Kinga 

Lakcím: 4002 Debrecen, Vihar utca 20. 

Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos joga az éves terv jóváhagyása. 



Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos joga az elkészült és a munkacsoport 
által elfogadott pályázatok beadás előtti jóváhagyása. 

Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos joga az 500.000,- Ft feletti kiadások 
jóváhagyása. 

Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos joga a munkavállalók felvételének 
jóváhagyása. 

Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos joga a tevékenységi körök 
bővítésének jóváhagyása. 

8. Az alapítvány céljára rendelt vagyon: 
Az alapítvány alapításkori vagyona 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) készpénz. 

Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke - az alapító döntése 
szerint — a vagyon 100%-a. Az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt 
vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható. 

Az alapító az induló vagyont a Magyar Kereskedelmi és Hitelbank ózdi fiókjánál nyitott 
10201006-50213269 számlán tartja nyilván. 

9. A vagyon felhasználása 

Az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok 
megvalósítását szolgálják. 

Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között használhatja fel. 
Az Alapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és hasznosítható természetbeni 
adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítés nyomán befolyó 
összeget az Alapítvány vagyonában kell elhelyezni. 

Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli, más vagyoni hozzájárulások az 
alapítványi vagyont gyarapító összegnek tekintendők. 

Az alapítvány mint jogi személy a cél megvalósítása és az alapítvány működése anyagi 
feltételeinek biztosítása érdekében önálló gazdasági tevékenységet folytathat: 
vállalkozhat, befektethet, reklámozhat, külső adományokat, ingyenes vagy 
kedvezményes szolgáltatásokat fogadhat el. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti 
tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Vagyonával szabadon 
rendelkezik, de azt csak az Alapító okiratban megjelölt célokra lehet felhasználni. A fel 
nem használt vagyont a Kuratórium köteles kedvező feltételekkel hasznosítani. A 
gazdálkodás során elért eredményt felosztani nem lehet, azt csak az Alapító okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységére lehet fordítani. 

A Kuratórium feladatainak ellátására szükség szerint alkalmazottakat, szakembereket 
foglalkoztathat, megbízásokat adhat. A díjazás mértéke nem haladhatja meg a 
mindenkor érvényes minimálbér kétszeresét. Az alkalmazottak, illetve megbízottak 



önálló döntési jogokkal nem rendelkeznek, feladataikat a Kuratórium elnökének 
irányítása és utasítása alapján látják el. 

Az alapítvány szervezete és működése 

10. A Kuratórium 

Az alapítvány vezetését és képviseletét 3 főből álló Kuratórium látja el, amely az 
alapítvány legfőbb szerve, és minden kérdésben jogosult dönteni. 

A kuratórium elsődleges feladata az éves beszámolók, vagyis a zárszámadás, 
költségvetés és éves terv elfogadása. 

A rendelkezésre álló pénzösszeget elsősorban a megjelölt célokra lehet felhasználni, de 
a Kuratórium támogathat az alapítvány céljaival összhangban álló egyéb tevékenységet 
is. 

A Kuratórium tagjai az alapítvány ügyeinek vitelét ingyenesen látják el. A kuratórium 
szükség esetén megbízás, vagy munkaviszony keretében szakembereket is igénybe 
vehetnek a tevékenységük ellátása során. 

Nem lehet a kuratórium tagja, aki az alábbi rendelkezéseknek nem felel meg: 

- A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- Ha a kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a kuratóriumi tagsággal járó feladatokat nevében 
ellátja. A kuratóriumi tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is 
alkalmazni kell. 

- A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

- Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a 
kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A Ptk. 3:397.§ rendelkezéseinek megfelelően nem lehet az alapítvány 
kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója a Kuratórium tagja. Az alapítói 
jogok gyakorlója és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 



A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az alapítvány 
kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A kuratóriumi tag, illetve az ennek jelölt személy amennyiben ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, köteles erről valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni. (2011. évi CLXXV. törvény 39.§) 

A Kuratórium elnöke és tagjai: 

A Kuratórium elnöke: Szász Csilla 

Anyja neve: Szőke Beáta 

Címe: 3663 Arló, Csikány Miklós tér 1.  

 

A Kuratórium tagjai és címük: 

Neve: Antal Ottó Péter 

Anyja neve: Tálos Judit 

Címe: 3625 Ózd, Krúdy Gy. u. 21. 

 

Neve: Tűzkő Ottó 

Anyja neve: Fodor Éva 

Címe: 2112 Veresegyház, Páskom u. 11. 

 

Az elnök és a tagok kinevezése határozatlan időre szól. 

A kuratórium elnöke tagja a kuratóriumnak és a munkacsoportnak, ő a fő 
kapcsolattartó az alapítói jogok gyakorlójával. 



A kuratórium elnöke képviseli az alapítványt, gyakorolja a cégjegyzői jogkört, kezeli az 
alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol. 

A kuratórium elnökének joga és feladata az elkészült, elfogadott és jóváhagyott 
pályázatok beadása. 

A kuratórium elnöke a működéshez kapcsolódó költségekről 200.000,- Ft értékig 
önállóan dönt. 

A kuratórium elnöke az egyéb kiadásokról 100.000,- Ft értékig önállóan dönt. 

A kuratórium elnöke a munkáltatói jogok gyakorlója. 

A kuratórium elnökének feladata a kapcsolattartás a könyvelővel 

A kuratórium elnökének joga a munkacsoport kétheti tervének jóváhagyása 

A kuratórium elnökének feladata a kapcsolattartás a támogatókkal, pályázati 
helyekkel, ill. szükség esetén a kapcsolattartási feladatok delegálása. 

A kuratórium elnöke kéthavonta tájékoztatót ír az alapítói jogok gyakorlójának az 
alapítvány működéséről, az ennél sürgősebb ügyekben soron kívül felveszi a 
kapcsolatot az alapítói jogok gyakorlójával. 

A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, ilyen 
személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 

A kuratórium elnöke intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, 
döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban. 

A kuratóriumi megbízás megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 3:25§-ban meghatározott feltételek bekövetkezésével, továbbá a 
Ptk. 3:398.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint a kuratóriumi tag visszahívásával, az 
alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén. 

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart, melyet az 
elnök a napirend egyidejű írásbeli közlésével az ülést megelőző 8 nappal korábban hív 
össze. A meghívót a székhelyen is közzé kell tenni. Bármely tag kezdeményezésére az 
elnök 8 napon belül köteles a Kuratórium ülését összehívni. Az ülés akkor 
határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 
jogosult részt vesz. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 3 napon belül ismét 
össze kell hívni. 

A kuratórium szükség esetén rendkívüli ülést tart. A költségvetés 10%-át meghaladó 
bevétel vagy kiadás esetén a kuratórium rendkívüli ülésen határoz az adott 
ügyletről. 

A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell meghozni. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 



A Kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,  

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

Nem minősül előnynek az alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A Kuratórium a megjelölt napirendi ponton kívül más kérdésben csak akkor hozhat 
döntést, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és a bármely tag által felvetett kérdés 
megtárgyalását egyhangúlag megszavaztak. 

A Kuratórium ülései és döntései nyilvánosak. 

Az üléseken hozott határozatokról az elnök nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a 
döntés tartalmát, a határozathozatal helyét, idejét, hatályát, tárgyát, név szerint a 
támogató és ellenző tagok nevét. 

A bejegyzést az elnök és egy hitelesítő tag írja alá. 

A határozatokat az elnök írásban közli az érintettekkel, továbbá az alapítvány honlapján 
is közzéteszi. 

Az alapítvány működése, a Kuratórium döntései az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásával nyilvánosak. 

A kuratórium az alapítvány bármely munkatársának, ill. a munkacsoport tagjának 
etikai vétsége esetén etikai eljárást folytat. 

A határozatok nyilvánosságra hozatala az alapítvány székhelyén, illetve (az alapítvány 
honlapján) történik meg.  

Az alapítvány irataiba, jelentéseibe bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot 
készíthet, ezt azonban írásban kell kérni a kuratórium elnökétől. A kuratórium elnöke a 
betekintést előzetes időpont egyeztetés mellett 15 napon belül lehetővé teszi. 

Az alapítványt anyagi eszközök nyújtásával támogatók a konkrét felhasználási cél 
megjelölésével, az alapítvány képviselőjével előre egyeztetett időpontban a pénzeszköz 
felhasználásáról vezetett nyilvántartást is megtekinthetik. 

Az alapítvány céljai körébe tartozó szolgáltatást bármely rászoruló igénybe veheti az 
alapítvány Kuratóriumához intézett kérelemre, pályázati felhívásra, segélyezésre történő 
jelentkezéssel. A Kuratórium a döntést az elnök útján a határozat meghozatalától 
számított 5 napon belül közli az érintettekkel. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év 
utolsó napjával, a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A 
Kuratórium az éves beszámolót megvitatás után fogadja el. Az elfogadáshoz a jelenlévő 



tagok egyhangú szavazata szükséges. Az alapítvány könyvvezetése a kettős könyvvitel 
rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. Az Alapítvány beszámolója 
tartalmazza: 

- a mérleget (egyszerűsített mérleget), 
- az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), 
- a kiegészítő mellékletet.  
Az alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 
készíteni. 

Az Alapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében 
végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a 
központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól 
kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. 
Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott 
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben 
részletezett adatokat. 

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az Alapítvány által az üzleti évben végzett főbb 
tevékenységeket és programokat. 

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Alapítvány által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a 
közhasznú jogállás megállapításához szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a 
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető 
tisztségek felsorolását. 

Az Alapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint 
közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap 
utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon. 

A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil 
Információs Portál szamara lehetővé kell tenni. 

A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját 
honlapon történő elhelyezésére is. Az Alapítvány a saját honlapon közzétett adatok 
folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

Az Alapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. Az alapítói 



jogok gyakorlója kiköti, hogy az Alapító okiratot — az alapítvány nevének, céljának és 
vagyonának sérelme nélkül — módosíthatja. 

 
11. Munkacsoport 
 
A munkacsoport az Alapítvány operatív szerve. Elsődleges célja a kuratórium 
döntéseinek megvalósítása az alapítvány mindennapi működése során. Tagjait a 
kuratórium jelöli ki, határozatlan időre. 

A munkacsoport kéthetente ülésezik, mely során felméri a feladatokat és ezek alapján 
kéthetes tervet készít. 

A munkacsoport tagjai közvetlen kapcsolatban állnak a munkavállalókkal, 
támogatókkal, kedvezményezettekkel és az alapítvány munkájához kötődő egyéb 
személyekkel. 

A munkacsoport feladatai:  

- éves tervet készít, melyet a kuratórium elé terjeszt 
- a pályázati témakörök kijelölése 
- a kuratóriumi elnök által felterjesztett pályázat elfogadása 
- a működéshez kapcsolódó 200.000,- Ft feletti költségek jóváhagyása 
- az egyéb kiadásokról 100.000,- Ft feletti költségek jóváhagyása  
- döntés a munkavállalók felvételéről 
- a tevékenységi körök bővítésének elfogadása 
- a kétheti terv készítése, különösen a terembeosztás és az időpontok egyeztetése 
- a rendkívüli programok beillesztése az éves tervbe 
- a feladatkörök elosztása a munkacsoporton belül, ill. javaslattétel az egyes 

feladatok munkacsoporton kívüli delegálására a kuratórium elnökének 

12. Felügyelőbizottság 

Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, az alapítói jogok 
gyakorlója felügyelőbizottságot hoz létre azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést az 
alapítvány érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Amennyiben az alapítvány éves 
bevétele az utolsó lezárt üzleti évben az ötvenmillió forintot nem haladta meg, az 
alapítói jogok gyakorlója a felügyelőbizottságot feloszlathatja. A felügyelőbizottság 
ügyrendjét maga állapítja meg. 

A felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 
során a kuratóriumtól jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 



A felügyelőbizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az alapító okirat így rendelkezik. 

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 

- az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
kuratórium döntését teszi szükségessé; 

- a kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 
harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 

Ha az alapítói jogok gyakorlója vagy a kuratórium a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést 
ellátó szervet. Ha az alapítvány működése felett az ügyészség vagy más szerv 
törvényességi ellenőrzést nem gyakorol, a felügyelőbizottság a szervezetet 
nyilvántartó bíróság előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. /az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 40 – 41. §/ 

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, aki az alábbi rendelkezéseknek nem felel meg: 

- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 

- Ha a felügyelőbizottság tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt 
a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagsággal járó feladatokat 
nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a 
kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

- Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 
felügyelőbizottsági tagja nem lehet. 



- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a 
felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági 
tevékenységtől. 

Nem lehet az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója a 
felügyelőbizottság tagja. Az alapítói jogok gyakorlója és közeli hozzátartozói nem 
lehetnek többségben a felügyelőbizottságban. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az alapítvány 
felügyelőbizottságának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart 
fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója az 
alapítvány kuratóriumának tagja. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az alapítvány ügyvezetésétől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 

Az első felügyelőbizottság tagjai: 

A felügyelőbizottság elnöke: Illyés Gabriella 

Anyja neve: Rákos Ilona 

Címe: 3663 Arló, Csikány Miklós tér 1.  

 

A felügyelőbizottság tagjai és címük: 

Neve: Orliczki Anett 

Anyja neve: Lőcsei Erzsébet 

Címe: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 49. 

 



Neve: Dr. Kertész Gábor 

Anyja neve: Bollók Terézia 

Címe: 1043 Budapest, Szőlő utca 35. 9. em. 51. 

Az elnök és a tagok kinevezése határozatlan időre szól. Ezt követően a kuratórium 
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az 
elfogadással jön létre. 

Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
- visszahívással; 
- lemondással; 
- a felügyelőbizottsági tag halálával; 
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 
- a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

Az alapítói jogok gyakorlója a felügyelőbizottsági tagot bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatja. 

A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról az alapítványhoz címzett, a 
kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél 
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója 
hívhatja vissza. 

A felügyelőbizottság köteles a kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, 
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a kuratórium ülésén ismertetni. 

A felügyelőbizottság az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a kuratóriumtól és az alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, az alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.  



A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 
nem megfelelő teljesítésével az alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel 
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az alapítvánnyal szemben. 
/Ptk. 3:26 – 28. §/ 

A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről 
évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be. 

 
13. Az alapítvány képviselete, jegyzése 

Az alapítvány képviseletét bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt a 
Kuratórium mindenkori elnöke látja el. Az alapítvány jegyzése akként történik, hogy az 
előírt, előnyomott, vagy nyomtatott név alá az alapítványi képviseletre jogosult 
kuratóriumi elnök önállóan írja a nevet. 

14.  Az alapítvány megszűnése 

Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba való jegyzéssel keletkezik, és a nyilvántartásból 
való törléssel szűnik meg. 

Megszűnés esetén az alapító az induló vagyonát felajánlja más hasonló célú alapítványnak, 
vagy közfeladat ellátására rendelt egyéb szervezetnek. 

A megszűnéskor még meglévő vagyont az alapítvány által létrehozott, vagy ahhoz hasonló 
intézmény működésének segítésére kell felhasználni. 

A közhasznú jogállás megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásokat rendezni, 
illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 

15. Az alapítói jogok gyakorlása 

Az alapítói jogok gyakorlója a Ptk. 3:396.§-a alapján az alapítói jogait és kötelezettségeit 
átruházhatja, ha az alapító okiratba foglalt vagyoni hozzájárulását teljesítette. 

Az alapítói jogok korábbi gyakorlója,  Zsigrai Árpádné (születési helye és ideje: Ózd, 
1958. március 25. anyja neve: Molnár Julianna) 8200 Veszprém, Török Ignác u. 12/C. 
fszt. 3. szám alatti lakos az alapítói jogokat Szent Ferenc Kisnővérei (3529 Miskolc, 
Soltész Nagy Kálmán út 62.) szerzetesközösségre átruházza jelen alapító okirat 
hatályba lépésével /Ptk 3:396§/. 

16. Záró rendelkezések 

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 működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései 
irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 

 




