CHINOIN' ŐSZmŐ" Nyugdíjas Alapítvány
erapÍrÓ oKIRATA
(Egységes szerkezeíben az Alapitő 2021 . június l1.-ihatétrozataiban elfogadott módosításokkal és a
változásokat a2019. április 30-i alapító okirathoz kepest kiemeléssel jelezve)

Alulírott, Alapító, a Polgári Törvénykönywől szóló, 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 3:I - 37. §-ban, 3:378 404 §-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéseről
és,támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV, törvény (Ectv.) 31-50. §-ban előírtak alka|mazásával, a CHINOIN
"OSZIDO" Nyugdíjas Alapítvány, mint közhasznú alapítvány Alapító Okiratát, továbbá az A|apiívány

részletes működési feltételeit és a Kuratórium szervezetével és működésével kapcsolatos valamennyi kérdést
az a|ábbiak szerint állapítom meg:
1.

Az Alapítvány neve. székhelye. joqállása és köáasznú tevékenységei:

1.1

Az Alapítvány neve: CHINOIN -ŐSZIDÓ- Nyugdíjas Alapítvány (a továbbiakban: Alapíwány)

1.2

Az Alapítvány székhelye: l045 Budapest, IV. Tó u. 1-5.

I.3 Az Alapítvány jogállása:

I.3.I Az Alapítvány önálló jogi személy. Az Alapitvány azEctv. a|apjánközhasznú szeryezet. Az Alapítvány
vétellel szerzimeg.
Az Alapítvány tevékenységétktzárőlag a jelen alapitő okiratban (a továbbiakban: Alapító OkiraQ
meghatározott céljai megvalósítása érdekébenfejti ki.
a közhasznú jogállást a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba

I .3 .2 Az Alapítvány nyitott alapitvány, az alapitő az AJapítvényhozvaló csatlakozást megengedi. A csatlakozó
az alapitói jogok gyakorlására nem jogosult.

L3.3 Az Alapítvány országos hatókörrel működik, azazműködési területe Magyarország, azonbelül pedig a
nyugdíjasok lakóhelye szerinti településekre terjed ki.
L3.4 Az Alapítvány határozatlal időtartamra jött létre.

L4 Az Alapítvany közhasznú tevékenysége
I.4.I Az Ecív. 2. § 20. pontja alapján, 'közhasznú tevékenység':minden olyan tevékenység, amely a létesítő
okiratban megjelölt közfeladat teljesítésétközvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájáruIva a
társadalom és az egy én közö s szüks égleteinek kielégít éséhez.

Az Alapítvány közhasznú tevéken}rsége az 1.4.3 pontban hivatkozott jogszabályhelyek alapján:
- Szociális ellátások és szolgáltatrások biztosítása. valamint szociális tevékenységek trámoeaüísa országos
szinten közvetlenül. és
- közvetve hozzájárulás ahhoz. hogy a 1993. évi III. törvény szerinti szociális biáon§ág meqteremtése és
megórzése meetörténhessen és az egyének önmagukért es családiukért viselt felelössége támogatásra
1.4.2

kerüljön.
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Nevezetesen. az Alapítvány közhasznú tevékenysége:A CHINOIN-tó1 vag_v bánnelvik leányvállalatától
nvugállomán},ba vonulL nehéz szociális helyzetben lévö emberek megsegitése pénzbeni- vagy természetbeni
formában.

Az Alapíwán]r közhasznú

tevékenységétaz 1.4.3 pontban hivatkozott jogszabályhelyekben meghatározott
alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzl úg.v. mint
a) pénzbeli szociális ellátr{s: segély a jövedelem kiegészíté§ére.pótlására. temetési segély közvetlen
hozátartozó halála esetén. továbbá a nyugdíjas halála esetén annak közeli hozzátartozója részére eeyszeri
pénzügvi támogatás nyújtrisa.

-

b) természetben nvúitott szociális ellótás:
_ élelmiszer. eeész§égmegőrzés. tankönw- és tanszervásárlós tómogatása

-a

csali{di szükségletek

kieléeítésétszolgáló tómoeatás.
c) szociális szolgóltatások: csalídsegítés.személves eondoskodás nvúitása. nvuedíias közösségi élet
előseeítése.

Az Alapítvánv a CHINOIN-IóI vagv bámrelyik

leányvállalatától

nyugállományba vonult. nehéz szociális

hel)üzetben lévö emberek ("Nyugdüasok") részérenyúit tiimogatá§t pénzbeni és/vagy természetbeni formában.

Az Alapítvány a rászoruló Nyugdüasok életvitelénekkönnyítése és megfelelö egészségü&vi ellátasuk
biztositása érdekében pénzbeni hozzájárulást. illetve természetben hozzáiárulást (pl.: élelmiszert. utalványt.
stb. bocsát rendelkezésiikre. illetve az Alapítvány megbízásából eljáró látogatók útján személyes eondoskodast
nyujt.

Fenti szociális ellátások és szolgáltatások részletesen:
a) Pénzbeni támogatás (segély)

A

pénzbeni támogatás nyújtása egyéni kérelem vagy az Alapítvánv megbízasából eljáró látogatók ajánlása
A támogatás lehet rendszeres. eseti vag.v speciális.
Rendszeres támogaásban részesülhetnek
mindenkori legalacsonyabb iövedelemmel rendelkezö
nyugdüasok. Az Alapítvány az adott évre megállapított rendszeres támogatás összegét több részletben
folyósítja. Az eseti támogatás feltétele a nyugűjas rendkívül alacsony jövedelrne. egyedi élethelvzete vagy
valamely váratlan esemény (pl. súlyos betegség. kórházi kezelés) lehet. Eseti támoeatás évente áltálában
egyszer (Kuratóriumi döntés esetén többször is) folyósítható. Spociális támogatiás az iskolalátoeatási segély
és. a temetési segély. amelyet a kuratórium által meghatitrozott szabályzat szerint vehet ieénybe a nyugdíjas.
illewe a n},ugdíjas halála esetén a nyugdüas közeü hozzátartozója a kuratórium eg.vedi döntése alapján.
továbbá műtét vagv súlyos beteqség utáni rehabiütációs kezeléshez pénztieyi támoeata§ a Kuíatórium eg.vedi
alapjifur történik.

a

döntese alapján.

b) Természabeni támoeatás (segélv)
A látogatók látogatásonként - meghaározott értékű- egvéb termékadományt (pl. élelmiszer. kávé. tea. stb.)
adhatnak át.
Ueyanaz a Nyugdüas egyidejüleg részesülhet pénzbeni és természetb€ni támogatásban. illewe a pénzbeni
támogatás különbözö
formáiban.
c) §zociólis szolgáltatások
A lítogatók a látoeatísok során - igénv szerint -

a

Ntugdíiasokkal elbeszélgetnek egvéni problémáikat
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A Nvuedíia§ok egvmá§ közötti

kancsolattartásának fenntartása és erősítése

1.4.3 Fenti közhasznú tevékenységeket az Alapítvány az alábbi közfeladatok íú8ymint: a szociális ellátási és
szolgáltatási tevékenységek ti{mogatása és előseeítése. feltételeinek biztosítása és a szociális biaonság
meeteremtésében és megórzésében való közfemüködéshez kapcsolódóan végzi (és e közfeladatok teljesítését
az alábbi jogszabályhelyek íriák elő):

l993. évi [II. törvény a szociális igazqatásról és szociális ellátásokról vonatkozó rendelkezései:
- ..l. § (2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabálvozott ellátásokon tul saját költséqvetéstik terhere
egyéb ellátásokat is megállapíthatnak."

:;2.'§ .,lszociális
közösségeknek
a feladata."

ellátiás feltételeinek biztosítása - az egvének önmagukért és családjukért. valamint a helyi
viselt felelösségén túl - az állam kö4rcnti szerveinek és a helyi önkormányzatoknak

a tagiaikért

- .25, § (3) Szociriüs rászorultság esetén a jogosult számára
a) a jiárasi hivatal - az e törvényben meghatározott feltetelek szerint aa) idősko$ak járadékát.

b) a kéoviseló+estület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meqhatározott feltételek
szerint - települési tárnoqatást
állapít meg (a továbbiakban e&vütt: szociális rászorultságtól fiiggő pénzbeli ellátások)."

A kéeviselö-testtilet az e törvény rendelkezései alapjrán nyúitott perubeli és természetbeni ellátások
kieeeszíteseként. önkormiá|nvzati rendeletben meghaüirozott feltételek alaplán - pénzbeli vaEy természetbeni
formában _ telepiilési támogatást nyújt. Telepüesi támoeatás keretében nyújtható támoeatás kiilönösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
b) a 18. életévétbetöltött tartósan beteg hozzátanozójrinak az ápolását. gondoását végzö személ]y részére.
c) a wóevszerkiadások viseléséhez.
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó bátralékot felhalmozó személyek részére."
- ..45. § (.l )

- ."56, §

(l) A szociálisan raszorultak részéreszemélyes gondoskodást az állam. valamint az önkormányzatok

biáoSítják.
(2)

A személyes gondoskoüs magában foelalja

a szociális alapszolgáltatásokat

és a szakosított ellátásokat."

I.4.4 Az Alapítvany vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,azokat
nemveszélyeztetvevégez. AzEctv.34. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, az Alapitvány a gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt az .Hlapitő Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységekre
fordítja.
1.4.5

A Ptk.3:379. §

közvetl enül

ö s

(2) bekezdésének megfelelően az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával

szefi,iggő gazdasági tevékenysé g

v

é

gzé sére j ogo sult.

L4.6 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, azoktől semmiféle támogatást el nem fogad, továbbá országgyűlési-, helyi
önkormányzati- (képviselői/polgármesteri) és európai parlamenti képviselójelöltet nem állít, illeWe nem
támogat.
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2. Ae Alapítvánv alapitója:

CHINOIN Gyógyszer-

és Vegyészeti

Termékek GyáraZártkönienMűködő

Részvénlársaság székhelye: 1045

Budapest, Tó u. 1-5. (a továbbiakban: Alapító).
3.

Az Alapítvány índuló vagvona. az alapítvanyi vagyon t'elhasználási módja:

3.1 .Az AlapÍ§,ány induló vagyona az Alapító Okirat aláírásának ideién 30 millió Ft. melyet az Alapító a
rendelkezésére álló anvagi eszközök felhasználásából fedez. Az Alapitvály irrduló r,agyorra csökkerrése qz ól,i
5 00() 000 filrintot nern halacllratja meí..
utel

at

Mivel az Alapítvriny nyitott.

a továbbiakban az alapítványi vagyont mind az Alapító. mind az Alapítványhoz
csatlakozók (magánszeméLvek. jogi személvek. külftildiek stb.) egyaránt bővíthetik. Az Alapítván},t növelö
adomány lehet pénz vagy bármely más (ol. doloe. közremükiidés. tárgy. termék).

A csatlakozók iavaslatot

tehetnek az általuk adott vaq.von vagy annak egy részének az Alapíwánv céliainak
meefelelő. meghatározott célra való felhasználásra de feltételük elfogadásiifól a Kuratórium dönt.

Az Alapítvany nem

lehet korlátlan felelösségü tagia más jogalanynak nenr letesíthet alapíwrányt és nem
csatlakozhat alapítványhoz.

Az Alapítvánv vag!,onát pénzintézeteknélfekteti be. A befektetési szabálvzatot a kuratórium fogadia
eI.

3.2

Az Alapítvány ügyvitelének folyamatos végzésétazúgyintéző látja el. Azügyintéző feladatai:
múködteti az alapítványi célok megvalósítására létrehozott támogatási rendszert és ellátja az ezze\

-

4.

kapcsolatos operatív feladatokat;
állandó kapcsolatot tart a segélyezésijavaslattételre jogosultakkal (látogatókkal) és összegyűjti a
támogatási javaslatokat és segélykérelmeket, kapcsolatot tart a segélykérőkkel;
előkészíti és a Kuratóriumi ülés elé terjeszti a támogatási javaslatokat;
ellátja az egyéb aktuális feladatokat.

Az Alapítvány Kuratóriuma

4"I Az Alapítő az Alapítvány céljainak megvalósítására és annak érdekébenrendelt
rendeltetésszerűfelhasználására

vagyonának

hét (7) tagból álló kuratóriumot hoz létre (a továbbiakban: Kuratórium), amely

az Alapítvány ügyvezető szerve és annak képviseletét is ellátja. A kuratórium tagjai az Alapitvány vezető

tisztségviselői.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az A|apitő - közvetlenül vagy
közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználásárameghatározó befolyást gyakorolhat.
A kuratórium tagjai csak természetes személyek lehetnek, a hét (7) tag közül legalább öt (s)-nek állandó
belftildi lakóhellyel kell
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4.2 A kuratórium tagjaira vonatkozó V,lzárő és összeférhetetlenségi szabályok az a|ábbiak (ld.: Ptk. 3:22. § (1),
(4), (5) és (6) bekezdés és aPtk.3:397. § (3) és (4) bekezdése):
,,3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségvise|ő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához

szükséges körben nem korlátoáák.

(4) Nem lehet vezető tisáségviselő az, akjt bűncselekmény elkövetése miatt jogerösen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek,amiga büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisáségvise7ő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltás hatá|ya alaít az ítéletberrmegjelölt tevékenységetfolytató jogi
személy vezető tisáségviselóje nem lehet.
(6) Azeltiltást kimondó határozatbanmegszabott időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az, akjí eltiltottak
a v ezető tisztségviselői tevékenységtól. "
,,3,.39J. § [A kuratórium]
(3)
alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátarIozója nem lehet a kuratórium taga.

^z eltérő rendelkezése semmis.
okirat
(4)
alapító és közeli hozzáíartozői nem lehetnek többségben a kuratóriumban,
^z
rendelkezése semmis."

Az

Az a|apitő

alapító okirat eltérő

Továbbá, az Ectv. 39. §-a a|aplán, a közhasznú szertezet megszűnésétkövető három évig nern lehet az
Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - arrnak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélktil szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
v ámtarlozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állatni adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az áI|ami adó- és vámhatóság izlet|ezárás intézkedéstalkalmazott, yagy izletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint felfiiggesztette
vagy törölte.
4.3

A Kuratórium tagjai:

1.

(lakcím: 1051 Budapest, Arany János u. 27., anyja neve:

2.

(lakcím: 1142 Budapest, Ungvár tt. 7., anyja neve: Dávid

Ecsery Zoltán Józsefné, elnök
Horn Magdolna)
Nagy Erzsébet
Erzsébet

3.

PásztorFerencné

(lakcím: 1046 Budapest Futó u. 10., anyja neve: Pap Erzsébet)

4.

Dr. Lontai Éva

(lakcím: 1042 Budapest, Árpád út 48-50. llrll23", anyja neve:

Zakaiás Mária)

5.

PánczélnéFehér Gabriella
Peringer Gabriella
6. Csongrádiné BékésJuliarrna
Baranyi Juliarura)
1. Dr. Gajáry Antal
Csukás Eva)

(Lakcím: 1037 Budapest, Virág Benedek u.

A Kuratórium

(lakcím: 1051 Budapest, Arany János u. 27.), akl önállóan

jogosult az

1,4., anyja neve:

(lakcím: 1046 Budapest, Galopp u, 10. VII/21., anyja neve:
(lakcím:1021 Budapest, Bölöni

elnöke: Ecsery Zoltán

György u. 15/b., anyja neve:

képviseletére"
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4.4

A kuratóriumi

tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok:

A Kuratórium tagait (ideértve a Kuratórium elnökét is) az Alapító kéri fel, amely felkérés határozatlan időre
szól, illetve a Ptk.-ban megltatározottak szerint visszavonható,

A

kuratóriumi tagság a tisztség elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagjainak kinevezésük alkalmával
nyilatkozniuk kell a személyükkel kapcsolatban fennálló összeférhetetlenségi okról, illetve ezen
összeférhetetlenségi ok hiányáról.
A Kuratórium tagja, illetve ennek jelölt köteles az Alapítvány| előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezetó
tisztséget egyidejúleg más közhasznu szervezetnél is betölt"

A Kuratórium elnöke vagy taga visszahívását az Alapitő kezdeményezheti.

A Kuratóriumi tagság megszűnik:

- a kuratóriumi tag lemondásával,
- a kuratóriumi tag halá|ával,
- a kuratóriumi tag visszahívásával,
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a
-

4.5

tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
a kuratóriumi taggal szembeni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A Kuratórium feladata

és hatásköre:

Az Alapítványt a Kuratórium kezeli, amely az Alapítvány ügyvezető

szerve, mint ilyen a Kuratórium
gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzitett céloknak megfeleló felhasználásáról.
Ettől fliggetlenül a Kuratórium köteles írásban tájékoztatru az Alapitőt abban az esetben, ha az az alapítványi

élokat v eszéIy eztető mértékbe n v agy módon c sökken,
A Kuratórium jogköre továbbá a saját működési rendjének meghatározása.
A Kuratórium határozzameg évente a pénzbeni, illetve természetbeni támogatásra jogosultság feltételeít.
c

A Kuratórium határoz az A7apítvány könyvelését vezető könyvelő szanélyéről, feladatairól

A Kuratórium dönt a

és díjazásáról.

csatlakozások elfogadásáról és az alapitványi céllal összhangban álló támogatások

odaítélésénekrendj éről.

A Kuratóriumkizárőlagos hatáskörébe tartozik az

éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása
és elfogadása, amely a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

A Kuratórium múiködési költségeit az a|apitványi vagyonból fedezi.
4.6

A Kuratórium eljárása:

A Kuratórium szükség szerint, de legalább

évente egy§zer ülésezik. A Kuratóriumot az elnök írásban hívja
össze. Írásbeli összehívásnak minősül a személyes kézbesítés,a postai úton megküldött levél, a telefax üzenet
és az e-mail útján történő összehívás. Az ülés összehívása akkor szabályszerű, ha a tagok az ülésről legalább
5 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és a meghívőtartalmazza az ülés napirendi pontjait.
Az ülés indokolt esetben 3 nappal
ülés időpontját megelőzően telefonon is összehívható. Bármely
kuratóriumi tag
napirendi pont felvételét,illetve az ülés eltérő időpontban történö
megtartását. Az
írásban,
b 3 nappal az ülés elótt kell benyújtani.
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Bármely kuratóriumi tag kérheti továbbá kuratóriumi ülés összehívását a céI és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén az elnök köteles a kérelem beérkezésétőlszámított nyolc (8) napon belül intézkedni az ülés
összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a elnök nem tesz eleget, a kuratórium üléséta kérelmet
előterj esztő kuratóriumi tag i s ö s szeh ívhatja.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés megnyitása után a jelenlévő tagok maguk közül levezető elnököt
választanak. A kuratórium elnökének részvétele esetén a kuratórium elnöke a levezetó elnök. A kuratórium
akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ürlésen legalább 4 kuratóriumi tag jelen van.
Amerrnyiben a Kuratórium üléséna Kuratóriumnak az Alapítóval munkaviszonyban álló tagjai bármilyen
módon többségben lerrnének (pl. a kuratóriumi tag(ok) akadályoztatása miatt), úgy a Kuratórium ülést nem
tarthat és határozatot nem hozhat.

Ahatározatképtelenség miatt megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal- legalább 5 napos időközzel
kell kitűzni.

A Kuratórium

dönté seit ny

ílt szav azás sal, e gyszerű szótöbb

s

é ggel

hozza.

A Kuratóriumhatározathozata|ábartnem vehet részt az
8:1. §

-

A

a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozőja (Ptk.
vagy élettársaahatározat alapján:
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

(l)

1. pont)

kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható

a

Kuratórium

döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. A jegyzőkön},vet a

Kuratórium l0 évig megőrzi.

A

Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül közli az érintettekkel (pl. a segélyben
részesítettekkel). A Kuratórium azokat a döntéseit, amelyek nyilvánosságrahozatala szükséges, az Alapitvány
Internetes honlapján (az Alapítő honlapjáról elérhető oldalon) hozza nyilvánosságra.

Az

Alapitvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapitvány székhelyén, az A|apítvány
képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban barki betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet.

A Kuratórium

évente egyszer az A7apitvány Internetes honlapján (az Alapitő honlapjáról elérhetö oldalon)
nyilvánosságrahozza az Alapitvány szolgáltatásainak igénybevételimódját, a működés módját, a támogatási
lehetöségeket és azok feltételeit, valamint a működéséről készült beszámolót. Az Alapitvány által nyújtott cél
szerinti j uttatások bárki által megismerhetőek.
5.

Az Alapítvány Felügyeló Bizottsága

5.I Az AlapíNány felügyelő szerve a Fe
tagjait az Alapítő kéri fel
minősülnek.

A
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A Felügyelő Bizottságtagtrai:
Horváthné Cenner Anna Oakcím: 1015 Budrpest Ostrom utca 19.. anvia neve: dr. lyl'ilhelmb
Gizella)
2, KoltaiSonja (lakcím: l119Budapest,Andoru.23lL.,anyjaneve:BretterEdit)
5.2

l.

3.

Szitó

Mária

(lakcím: 1048 Budapest Homokíövis u. 78., anyja neve: Takács Mária)

5.3 Az Ectv. 38. § (3) bekezdésére figyelemmel, nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy taga, illetve
könywizsgálőjaaz a személy, aki
- a Kuratórium elnöke vagy taga;
- az AIapítvánnyal amegbizatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy

A

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
az A|apitvány cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat-; illetve
- az előbbiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozőja.
Felügyeló Bizottság tagjaira egyebekben a kuratórium tagjaira vonatkozó ktzárő- és összeférhetetlenségi

5.4

A felügyelő bizottsági

-

szabályokat kell alkalmazni.

5.5

-

tagság megszűnik, ha

a felügyelő bizottsági tag lemond,

az Alapitó visszahívja a felügyelő bizottsági tagot,
a felügyelő bizottsági tag halálával.

A Felügyelő

Bizotts ág eljárása:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy (1) alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását
a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. Írásbeli összehívásnak minősül a személyes
kézbesítés,a postai úton megktildött levél, a telefax iizerret és az e-mail útján történő összehívás. Az ülés
összehívása akkor szabályszerű, ha a tagok az ülésről legalább 5 nappal az ülés idópontját megelózően írásban
értesülnek és a meghívő tarta|mazza az ülés napirendi pontjait. Az ülés indokolt esetben 3 nappal az ülés
idópontját megelőzően telefonon is összehívható. Bármely tag indítványozhatja további napirendi pont
felvételét,illeWe az ülés eltérő idópontban történő megtartását. Az indíwány.t írásban, legalább 3 nappal az
ülés előtt ke[l benyújtani.

A

Felügyelő Bizottság hatátozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén a

megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal

-

legalább 5 napos időközzel

kell kitűzni.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít.A jegyzőkönyv tarlalmazza az ülés helyét, idejét, a
jelenlevők nevét, a napirendet, ahozzászőlásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát, valamint az érdemi
döntést támogatók és ellenzők számarányát A jegyzőkönyvet a Felügyeló Bizottság taglai aláírják.
5,ó

A Felügyelő Bizottság

feIadata és hatásköre

A

az A|apitvány működését és gazdálkodását ellenőrizni,

Felügyelő Bizottság tagjai
Kuratóriumtól jelentést kémi, az
Felügyelő Bizottság tagjai
kuratórium a F

,lentésének birtokában dönthet.
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A Felügyelő Bizottság működési költségeit az alapitványi vagyonból fedezi.

A Felügyelő Bizottság

köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
hogy
szeíeztudomást,
- az A|apitvány működése során olyan szabálysértésvagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértó
esemény (mulasztás) történt, amelynek megsztintetése vagy következményeinek elhádtása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé;
- avezető tisztségviselők felelósségét megalapoző tény merült fel,

A Kuratóriumot a Feltigyelő Bizottság indítványára - annak megtételétól számított 30 napon belül - össze kell
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult,
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
6.

Az Alapítvánlbeszámolási kötelezettsége

- közhasznúsági mellékletet
jóváhagyni,
letétbe
helyezni
és közzétenni.
készíteni,amelyet a beszámolóval azonos módon köteles
6.I Az Alapítvány köteles

-

az éves beszámoló jőváhagyásával egyidejűleg

A közhasznúsági melléklet tartalma:

-

-

számvitelibeszámoló;
a költségvetési támogatás felhasználása;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
a cél szerinti juttatások kimutatása;

a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapíó|, a helyi önkormányzattól

a

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke;
az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,illetve összege;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló,

Az Alapítvány

beszámolójába, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, anól saját költségére
másolatot készíthet.Az Alapítvány a közhasznúsági mellékletét atárgyévet követő évben, tegkésőbb június
30-ig a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi.

6.2

7. Záró Rendelkezések

7.I Az Alapító Okiratot csakaz Alapító módosíthatja,
7"2 Az Alapítvány megszűnésérea Ptk. 3:403.-3:404. §-ai vonatkoznak. Az Alapítvány jogutód nélktili
megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítéseután fenrrmaradó vagyont az AIapítvány céIjához
hasonló, szociális célúalapítvány támogatásara kell fordítani.
7.3 Az Alapítvány más jogi személlyénem alakulhat át. Az alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak
alapítványokra válhat szét. Az Alapítvány más
történő egyesüléséről vagy az Alapítvány
szétválásáról az Alapító akkor hozhat döntést,
az alapitő okiratban meghatározott vagyon juttatását
teljesítette. Az egyesülés vagy a szétválás nem
az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél
veszé7yeztetésével.
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7.4 Ajelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint azEctv. rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az Alapítvány gazdálkodására a mindenkor hatályos pérzügyi és számviteli jogszabá|yok az
iranyadók.
Jelen alapító okiratot azalapítő átolvasta, azabbanfoglaltakat megértette és azt, mint mindenben egyezőt, saját
kezűleg aláírta.
Budapest, 2021 . június 1 5
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Alulírott, Dr.Zsé|yiEdit ügyvéd (1046 Budapest, Erdősor u.2.,KASZ36071750 Budapesti Ügyvédi Kamara).
kijelentem és igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Dr. Zsélyi Edit ügyvéd
foglalta egységes szerkezetbe. Igazolom, hogy a fenti egységes szerkezetű Alapító Okirat az Alapítő 202I.
június I5-i határozataiban foglalt változásokat dőlt betűvel aláhúzással jelöltem;), és az Alapító Okiratot
ezűton elldegyzem:

Ellenjegyzem, Budapest, 202l. június 15.
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