
A Remény a Leukémiás Gyermekekért
K;özhasznú Alapítvány

eg7sége§ §zerkezetbe foglalt alapító okirata

Dr.Grosz Allce lbtalin {volt 4024 Debrecen, §zombathi Ishnán utca 3. 4.
aJtószám alatti lakos| Alapító létrehozta a Remény a Leukémiás Gyermekekért
Közhasznú Alapítványt.
Az alapítványt a Debreceni Tönrényszék O9-01-0OO1255 nyilvántartási szám
alatt és O9OO1Pk.61255 l L999 ügyszám alatt tartja nyilwán.
Dr.Grosz Alice l(ataün alapító 2O2l. december 13. napján elhalálozott.

Alapító kiesése estére az alapitői jogok ryakorlására rendelkezést az alapító
okiratban nem tett, ezéri. a Polgári Töruénykönlruról szóló 2013. évi V.
tönrény 3:394.§ (1| bekezdése alapján az alapítóí jog kíjelölés hiányában a
Kuratórium gyakorolia. A Kuratórium az alapítóí jogok gyakorlására Adomán
Mónikát jelölte ki, részére az alapitői jogokat átntházta.
Eryben a Po§ári Tönrénykön5ruről szóló 2013. évi V. tönrény (a továbbiakban
Ptk.) 3:378.§ - 3:4o4.§-ai, a2 egyesülési jogról, a közhasznú Jogállásról,
valamint a civil szewezetek múködéséröl és támogatásáról szóló 2oLL. évi
CD§rV. törwény, a civil szer.rrozetek bírósási nyitv:ántartásáról és az ezze|
ÖsszeÍiiggó eljárási szabályokrót szóló 2O1Í-. évi CIJ§O(I. tönrény, rzalamint a
civíl szenrezetek gazdálkodása, az adománygyíijtés és a közhasznúság eg:yes
kérdéseiről szóló 3SOl2Ol1 {XII. 3O.| Korm. rendelet rendelkezései alápjár, a
Dr.Grosz Alice Katalin által tétrehozott alapítvány alapító okiratát móáósítJa
és a módosításokat vastagon szedetten jelzi.

r. Áttatános rendelkezések

1. Az alaPÍtvánY neve: Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
2. Az alapitvány székhelye: 4O31 Debrecen, Pósa utca 34.
3. Az alapítóí jogok g5rakorlására kíjetölt személy:

Adomán Mónika
§zületési helye és ideje: Debrecen, Lg78.Cl2.28.
Anyja neve: Molnár Magdolna
Lakóhelye: 428L Létavértes, Hunyadi atca 27.

Az alapitványt Dr.Grosz Aliee Katatin alapította.

4. Az alapíbrány célja:

A leukémiás és daganatos betegségben szenvedó $lermekek és csa_ládoktámogatása. A leukémiás és daganatos betegségben öenvedó-5rermekek, éscsaládjaik részére a következó felsorolt esetekbén iy"jt segítséget Ő alapiwány:
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Az alapítvány cél szerinü tevékenysége során közhaszrrú szolgáltatásaiból baíki
részesedhet.
A közhasznú szolgéűtatás az alábbi tevékenységekben nyilvárrul meg:

a. csontveló átültetés esetén a 5zermek családja részére anyagl fedezet nyújtása
a steril körülmények létrehozása és folyamatos biáosítása érdekében;

b. csontveió-átültetés esetén es/ szülő részére anyagl tedezet nyújtása a
5rermekkel való folyarnato s e gruttlét bizto sítása érdekében ;

c. a daganatos és leukémiás betegségben megbetegedett 5rermekek családjai
részére a lakáskörülmények javítása, beleértve a komfortfokozat növelésót, ós
a megfeleló körülmények biztosítása érdekében szoba kialakítása;

d. vitamin és tápláLlék kiegészítók anyagi fedezetének biztosítása;
e. vitamin és tápláilék kiegésátók természetbeni adományként való átadása
f. családok segélyezése pénzbeli támogatás formájában;
g. családok segélyezése természetbeni adomá:rryok továbbítása formájában
h. temetési segély folyósítása;
i. az osztályon töltött napokon a leukémiás és daganatos betegségben

megbetegedett ryermek részére p1.: údítóital, ásványvíz, gnimölcs biztosítása;
j. a Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhrasznú Alapítványtól a MATÁV

áLltal tálrnogatásként kiadott telefonkártya átadása természetbeni juttatásként
a családok részére tédtésmentesen;

haematológiai osztályokra felvett 5rermekek 5ró$lításátroz, gondozásához
sZÜkséges 5róryszerek, eszkőzők beszerzése;

a §lermekryóryászati osztályok támogatása, ahol haemetológiai beteg
5lermekek kiegészítő ellátása, szükséges kezelése történik;

a betegségekkel kapcsolatos kutatómunka támogatása (pI. eszközbeszerzés, bel-
és ktilföldi szakmai utak);

a szakrnai sánvonal elősegítését céIzó, annak megóráséhez szükséges, orvosok,
nóvérek, szalorrai sz,eméIyzet {p1. pszichológus, pedagógus) továbbképzését
biztosító konferenciák és tréningek, valamint szakirányú továbbképzésekre való
eljutás támogatása;

a $rermekek fizlka],, pszichikai terhei elviselhetóségének enyhítése. A ryermekek
fizkai, pszichikai terhei elviselhetóségének elósegítése érdekében a felsorolt
esetekben nyújt segítséget:

a. aa osztaJyon levó $rermekek szakszerú és rendszeres pszichikai terheinek
enyhítése érdekében pedagógus, ryógrtornász, pszichológus és szociális
munkás részmunkaidős foglalkoztatása napi-heti rendszerességgel az
igényeknek megfelelóen ;

b. a farsang, a $lermekn&p, á mikulás, a karácsony ünnepének megrendezése,
a músorok és aj ándékozások anyagl fedezetének biztosítása;

c. a haematológiai osáályokon játék, könyv, újság, videokazetta és technikai
eszkőzők biztosítása;

d. a leukémiás és daganatos betegségben szenvedó giermekek és családjaik
részére anyagi segítség nyujtása a család közös üdúlésének anyagt
fedezetének kiegésátése ;

e. a haematológiai osztályon kezelt $rermekek és családjaik rószére
kirárrdulások szervezése és annak anyas fedezetének biztosítása
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f. a haematológiai osztáyokon a színvonalas ápolás biztosításához az
elhasználódás folyamán felmerülő cseréhez szükséges anyagok pótlása (p1.:

zátcsere, festés, stb.)

a 5rermekek kórhazi elhelyezése esetén a szüiókkel való folyamatos egüttlét,
kórLrázi elhelyezés bizto sítása;

a leukémiás és daganatos beteg 5zermekek rehabilitációját is végzó táborok,
otthonok és e5léb formában múködó intézmények támogatása, programjaik
íinanszírozása;

a leukémiás és daganatos betegségen megbetegedett 5rermekek ryóryítási- és
életkörülményeinek bemutatása, a társadalom íiryelemfelkeltése minél szélesebb
körú adományozás elérése céljából, a média eszközeivel és rendezvényekkel,
beleértve a lapkiadói tevékenységet, és eryéb kiadói tevékenységet (hanghordozó,
könyv, internet, stb.) is.

szakmai konferenciál"k, tréningek szervezése és támo gatása.

5. Az alapitvány feladata:

Az alapítvány, mint közhasznú szeryezet közhaszrrú tevékenységét * jogszabályi
Llivatkozásokkal - megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan folyatja, s a köz}:asznú
szolgáLltatásat az alapítványi célokból szártnazó kötöttségek fi5relembe vételével
vehetők igénybe {Ectv.Sa.§ (1} bek. a.} pont}

Gazdasági, váJ|alkozási tevékenységet csak közhasznú, vag5r az alapító okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez
(Ectv.34.§ (1) bek. b.) pont).

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
meghatározattközhaszrrú tevékenységére forűthatja (Ectv.34.§ (1) bek. c.} pont)

Közvetlen politikai tevékenységet nem fo§tat, szervezete pártoktól firggetlen és
azoknak anyagi táLrnogatást nem nyújt {Ectv. 34.§ (1) bek. d.) pont)

Az aJapíÍrt ány kőz}rasznú tevékenysége :

Az aJaplhrány az alapító okiratban megjelölt közfeladatok teljesítését * közvetlenül
illetve közvetve az alábbi közhasznú tevékenységekkel szolgáltatja, ezzel
hozzájárulva a társadalom és az e5rén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Az aJapíÍrrány kőz}:asznú tevékenységének részletezése és az éúntett közfeladatok
meghatározása;

a. Egészségmegórzés, betegségmegelózés, 5ló5lító-, egészségü$ri rehabilitációs
tevékenység

Az egészségügrról szóló 1997. évi CLIV törvény 35.§. (U és (2) bekezdése és
37.§ (1) bekezdése alapján: népegészsésüry - egészségmegórzés,
betegségmegelőzés, 5lóryító-, egészségügri rehabilitációs tevékenység
végzése, különös tekintettel a daganatos és nem daganatos megbetegedések
kezelésére, a kezelési körülmények j avításának támo gatására,
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A kutatás-fejlesztésról és a technológiai innovációrói szóló 2Oa4. évi CXXX§.
tv. 5. § (3) bekezdése alapján tudományos tevékenység, kutatás, különös
tekintettel a daganatos és nem daganatos betegségekkel, álapotokkal
összeftiggó kutatások végzése és támogatása, kutatások eredményeinek
publikálása,

Az egészségügrról szóIó 1997. évi CLIV. Törvény 115.§ (1) bekezdése alapján
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös tekintettel a
5lóryítássa1 foglalkozó dolgozók munkájának, készségük, tudásuk,
ismeretanyaguk fejlesáésének tá,rnogatása.

Az egészségusrról szóló 1997. évi CLIV. Törvény 1OO.§ (1) bekezdése alapjáal
rehabilitációs fo glalko ztatás,

Az egészségüryről szóló 1997. évi CLN. Törvény 1O1,§ (1) bekezdése alapját-l
a daganatos és nem daganatos megbetegedések kezelésével, a kezelési
körülmények javításának tárnogatásával összefuggó múszer, berendezés és
e$léb j avak beszerzésének támogatása.

Az egészségügrről szóló L997. évi CLIV. Törvény 2O,+.§ {1} bekezdése és
alapján a molekulá,ris és szövettani módszerek fejlesáése, kivitelezése,
vizsgálatol<Ltoz szükséges infrastruktúra, személyi feltételek biztosítása,
támoga|ása.

Az egészségugnól szóló 1997. évi CLIV. Törvény 38.§ (1] - (7) bekezdések
alapján a daganatos és nem daganatos betegségekkel összefrrggő
ismeretterjesztő, oktató és marketing tevékenységek végzése és támogatása"

A lakosság egészségi áIlapotának javítása, a jobb életminőség elósegítése,
mint kőzÍeÍadathoz kapcsolódóan végzi az alapítvány. Ezen közfeladat
ellátása az 1997. évi CLIV. tv. az egészségüryról 143. § és 144. § (1) - (2)
bekezdésén alapul.

A leukémiás és daganatos betegségben szenvedő $rerekek grógrulása
érdekében az egészségü$li intézmények technikai felszereltségének
biáosítása, javítása, az egészségüryról szóíó 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 91.§
(1} bekezdése,92.§ (1) bekezdése és a 141.§ (2) bekezdés a.) pontja szerint,
Magrarország krcIyi önkormányzatairól szóló 2011. éü CLXXXX törvény
(Mötv) 13.§ (1) bekezdés 4. pontja alapján helyr önkormányzati feladatként
meghatár ozott egészségü5ri szakellátási feladat részét képezí.

Az aJapítvfury a fertőzés veszélye miatt önállóan kívánja megszervezní a
grermekek biztonságos száLllítását az Eütv.97.§ (1} bekezdése és a 1al.§ (2}
bekezdés a.) pont szerinti betegszállítási állami közfeladatból a leukémiás és
daganatos betegségekben szenvedó $rermekek részére

Országosan támogatja az alapitvány a 5lermek hematológiai centrumokat
múszerek vásárlásával, foglatkozások tartásával. Kiemelten tátmogatja az
alapítvány a Debrecenben múködő Gyermek Hematológiai Centrumot.
Országos szinten a daganatos betegségekkel összefriggő ismeretterjesztó,
oktató téqékoztató elóadásokat szervez az alapitvány.

b. Ttrdományos tevékenység, kutatás

áL
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Amely az egrittmúködés a középtávú tudomá,rry - technológia, politikai
stratégia kialakításában, mint közfeladathoz kapcsolódó tevékenység. E,zen
közfeladat ellátása a kutatás fejlesésról és technológia fejlesztésról szóló
2OO4. évi CXXXV. tv. 5.§ (3) bekezdésén és az Alaptörvény X cikk
tudományos kutatás fejezetén alapul. Az ajapítvány közremúködik a kutatás
feltételeinek javítása, oktatási, kutatási anyagok, segédeszkőzök beszerzése,
ké szítése v onatkozásáb an.

Az alapítvány konferenciákat szervez a kórlrázbarl, dolgozó daganatos
5lermekek ellátását végzó szakemberek részére. Más szewezetek altal
szewezett konferencián történó részvételhez a résztvevó személyek részére
anyagl tárnogatást nyujt.

c. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesáés

amely tevékenységet az alapítvany az éűIatn közfeladatát képező - nevelés,
oktatás, felsóoktatás, stb. alapfeladatok ellátásávai kapcsolatban végez. Ezett
közfeladat ellátását a nernzetl köznevelésról szóió 2011. évi CXC tv. 4.§ 1

pontjának a-u.) rendelkezései írják eló. Az alapitvítry kőzremúködik aképzés,
továbbkép zés szernéiyr és tarryr feltételeinek biztosításában.

A Gyermek Hematológiai Centrumban, Debrecenben a daganatos 5rermekek
képességfejlesáéséhez, pszíchológust biztosítanak annak költségeit fizetík.

d. Szociális tevékenység, családsegítés,

A szociális, életvezetési és mentálhigiéniás tanácsadás a beteg ryermekek és
családtagjaik részére. Orvos biztosítása tanácsadáshoz, beteglátogatáshoz
kóri:'áz;r konzíliumhoz. Jogi, betegjogi tanácsadás,
Az anyag] nehézségekkel küzdó családok számira pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz vaJő hozzájutás megszervezése. A rehabilitációjuk érdekében az
e§lóni és csoportos terápiás programok szervezése a beteg és betegségból
felépüló $rermekek részéte, családsegítés, a szociális igazgatásról és a
szociáüs ellátásokról szóló 1993. évi lil. törvény 2.§, 56,§ (1) bek. 57.§ (1) bek.
e.) pont, 86,§ (2) bek. a) pontja és 64.§ szerint és az Alaptörvény 19. cikkében
foglalt szociális biztonság és szociáis ellátás biztosítása.

Az alapitvány a családokat steril-csomag adásával segíti, évente 40-60 db.
csomagot biztosít a rászoruló, mútéten - csontveló transzplantáción - átesett
daganatos 5rermekeket neveló családoknak.

e. A hátrányos helyzetú csoportok társadalmi esélye5lenlóségének elósegítése

- az es/enló bánásmódról és az esélye5renlóség elómozdításáról szóló 2003
évi CXXV tv. 1,§. alapján
- 1989 évi XXVI. tv. (a fo5ratékos személyek jogairól és esélye5lenlóségúk
biztosításáról) 21.§ a-g.) pontjai alapjáLrr: a fo5ratékos személyek
rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgátatások,
rehabilitációs program, segédeszközlsegédeszköz ellátás fejlesáés, a
szolgáltatást nytrjtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs
szolgátatásokkal kapcsolatos adatok információk gnijtése a fo5ratékos
személyek, családtas rik, segítóik tájékozLatása érdekében.

"-24L
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- 1997 évi CLry ff. (az egészségüryrói) 35.§ (1) és (2) bek. alapján:
népegészségus,t tevékenység, , az egészség fejlesztése, betegségek
megelózése, íntéztnénytendszer, egészségfejlesztósi, egészségvédeimi,
betegségmegelózési, ryóryító és orvosi rehabilitáció s szolgáLltatások.
- 2071. évi CLXXXX tv (Ma5rarország helyi önkormányzataarőI} 13.§ (1) bek.
alapján szociális, glermekjóléti és $rermekvédelmi szolgátatások, ellátások.
- 2OI1. évi CLXXXX tv (Ma§larország helyt önkormán3rzatatróI) 23.§ (5) bek.
alapján szociális, 5lermekjóléti és §rermekvédelmi szolgáltatások, ellátások,

Az alapitvány daganatos és nem daganatos, hátrányos }relyzetű, beteg
5rermekekért helyt szinten grujtési akciót s7.ervez, amelynek keretében
segítséget nyújt a mútétre váró 5lermekek részére, valamint segítséget nyújt
a társadalmi életbe történó újra beilleszkedésúkhöz.

f. I. Egészséguryl tevékenység (egészséguryi szakellátás) - e5léb egészségü5li
szakellátás, egészségú$ri képzés, valamint az egészségügli kutatás
tárnogatása, népegészségú5ri-, egészségfejlesztési tevékenység fejlesztése és
támogatása.
- Az egészségü5zról szóló 1997. évi CLIV. tv VII. fejezete meghatározza az

állam felelősségét a lakosság egészségi állapotáért, továbbá szabáyozza az
egészségü gy szetvezetét és irányítását.

- A felelóssége körébe tartozőart a tv. 141"§ (2Jbekezdés a.) pontja az d}Iar;;r
feladatává teszi az egészségüg,.i ellátórendszer megfeleló mennyiségú,
minóségú, elosztású, összetételú és hatékonyságú múködése általános
(szervezési, intézményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtését,
múködtetésének biztosítását. A tv. (3) bek alapján az dllam kötelezettségét
képezí kürlönösen
a.) az egészségfejlesztés alapvetó feltételeinek biztosítása,
b.) egészségus/i ellátórendszer, egészségü5ri ellátási kötelezettség és

felelősség meghatár ozása,
c.) egészségtl§ri képzés, szaJ<képzés és továbbképzés rendszerének

szab á7yozása, feltételeinek biztosítása,
d.) egészség,lsru kutatási tevékenység szervezÁse és koordinálása.

Az alapítvány kiemelt célja a hematológiai centrumok anyas és
eszközvásárlás útj án megvalósuló tárnogatása.

II. Egészséguryl képzés támogatása
Az egészségü5lról szóló 1997. évi CLIV. tv 141.§ {2| bekezdés e.} pontja
szerint - Íi5zelemmel a (2\ bekezdés a.) pontjában írtakra is - állami feladat
aZ egészségü5li képzés, sza7<képzés és továbbképzés rendszerének
szabá7yozása, feltételeinek biztosítása. A tv. 115.§ (1) bek. szerint az
egészségü$ri ágazati szakmai képzés feladata a képzési fokoknak és
szinteknek megfelelő elméleü és 5lakorlati szakmai ismeretek nyújtása,
szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerú színvonalának és az
egészségi ellátás igényeinek megfelelóen.
Az alapitvány a szakirányú szakmai képzés, egészségü$ri szakmai képzés,
illetve az egészségu§a szakirányú szakmai továbbképzés közfela.datát segíti
eIŐ az é,Jtal, hory a képzési költségekhez támogatás nyújtásával lnozzájárul
Az alapítvány támogatja továbbá a szakellátásban résávevó egészségügri
dolgozók szakmai konferenciákon történő részvételét a költségek egészónek,
va$z részének átválla]ásával.

f.
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f. III. egészsésüryi kutatás támogatása,
Az egészségüryról szóló törvény 141.§ (2) bek a.) pont alapján az É:]Iami
felelósség részét képezí az egészséguy kutatás feltételeinek megteremtése és
múködtetésének biztosítása a törvény (3) bek f.) pontja szerint az áJlarn
kötelezettsége küiönösen az egészségugrt kutatási tevékenység szervezése és
koordináása.
A kutatás-fejlesztésról és technológiai innovációról szóló 2OO4 évi CXXXIV. tv,
5.§ (3) bek. szerint a tudomány-, technológia- és innováció- politikai stratégia
kialakításában a kormány egúttmúködik a tudományos élet kepvíselóivel, a
vá]|a7kozásokka1, valamint a társada_lmí gazdasági érdekképviseletekkel és
más civil szewezetekkel. A tv. 7.§-a értelmében TTI stratégia megvalósítása
érdekében a kormány kutató helyeket létesíthet, és azokat a központi
költségvetés keretében tárnogathatja külön jogszabályban meghatározott
p á7y éaati rend szerb en.

f. Iv népegészségü5li-, egészségfejlesztési tevékenység fejlesztése és támogatása

Egészségügrról szóló törvény VIl fejezete szabáJyozza a népegószsés,]ry
intézményét, valamínt annak keretében az e gészségfejlesáést.
A tv. 35.§ (1) bek és 37.§ (1) bek-ben foglalt feladatokat végzí. Az aJapitxány a
népegészségu§ri és azon belü1 az egészségfejlesztés közfeladatát segíti eló o1y
módon, ho5z elóadások, tanfolyamok, tájékoztató rendezvények és e5léb
fórumok rendezésével, va§ támogatásával, továbbá tájékoztató és
ismeretterjesztő anyagok kiadásával, vary a kiadás és terjesztés
támogatásával tudatosítja a 5rermekkori ré;k korai feüsmerésének
szükségességét. Széles körú társadalmi tudatosítással és ismeretterjesztéssel
Ilozzáíétbetővé teszi a korai felismeréshez szükséges onkológiai
alapismereteket.
Az alapítvány tájékoztató munkát végez az egészségkultúra kialakítása és
megórzése érdekében, tudatosítja a dohálrryzás és egészségre ártalmas e5réb
hatások és a környezeti szennyezódés, valamint a betegség kialakulásáfiak
összefiiggéseit, erósíü a családtagok e5lmásért érzett felelósségének
fontosságát, í5l különösen a tünetek korai felismerésének és a dohányfirsttól
mentes körn5iezetnek a j elentősségét.

g. Családtámogatás

A családok védelméúl szőIó 2OIí. évi CCXI tv, 1,§ (1) bek rőgzitt, hogr az
állam véű a család intézményét. A törvérry Q) bek szerint a családi viszonyok
védelme különös jelerrtóséggel bír a testi a szellemi és a lelki egészség
megóvása érdekében. A törvény preambuluma értelmében a családok
védelme és a családok jólétének az erósítése az áJlarn, aa őnkorrnártyzatok, a
civil szervezetek, a média szolgáltatók és a gazdasági élet szereplóinek
e$laránt feladata.
A szocialis tgazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III tv 1.§ (1) bek-
ben megfogalmazott célja, hory a szociáis biztonság megteremtése és
megórzése érdekében meghatározza a2 állam aJtal biztosított e§/es szocialis
ellátások formáit, szervezetét, a szociáis ellátásokra jogosultság feltételeit,
valamint érvényesítésének garanciait. A törvényhely (2) bek szerint a helyi
önkormányzatok a törvényben szabályozott ellátásokon túl sqiát
költségvetésük terhére e5iébe ellátásokat is megállapíthatnak. Az állam
központi szervének és helyi önkormányzatoknak a feladatait a hivatkozott
törvényhely tartalm azza.

/---
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Az a7apíBlárry a vérképző szervi betegségben §zenvedó 5lermekeket neveló
családok védelmében a szociális rászorultság alapjárr múködtetett állami és
önkormányzati ellátórendszer kiegészítésre törekedve családtámogatási
programot múködtet, amel5mek keretében a leukémiás és e$léb daganatos
megbetegedésben szenvedő 5rermekek és családjuk életkörülményeinek
javítása, 5rógrulási esély növelése, és a betegség altal kedvezótlenül
befolyásolt szociáüs körúlmények kedvezóbbé tétele érdekében a beteg
5rermeknek, illetóleg a gondozó családnak nyújt támogatást.

6. Az a7api&rány nyitott. Határokon belüi és kivúl bármely ma§/ar és külfóldi
természetes, illetve jogi személy csatlakozhat hozzá, amennyiben magáévá teszi
az a7apifuány céljait, s azok megvalósulását tevékenyen képes és hajlandó
elósegíteni" Az alapítványhoz való csatlakozás feltétele: pénzbeli vary
természetbeni adományokkal, valamint va§/onrendeléssel való csatlakozás. A
csatlakozók nem vának a csatlakozás tényével alapítókká. Az a7apitvány nem
zárja ki, ho$r tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgátatásaiból.

7. Az alapífurány az alapítói vasioll $rarapítása érdekében országos és helyr
gnijtést szervezhet. Az alapítvány, mint köatraszrrú alapítvány nevében va5r
javára történó adomárrygnijtés csak aa, alapítvány írásbeli meghataLmazása
alapján végezhető.

8. Az alapítvány }:atározatlan idótartamra jött létre.

9. Az Alapítvány bozzájárul a társadalom és az eryén közös szükségleteinek
kielégítéséhez, amennyiben az előző éwől szóló beszámoló közhaszrrúsági
melléklete célcsoportra vonatkozÁ adatai atapján az Alapitvány szolgáltatásal" az
Alapítvány kuratóriumi tagiain, munkaválalóin, önkéntesein kívül más
személyek számár a ís hozzáíérhetóek.

1O.A közhaszrrú jogállás kérelmezésének feltételének te§esúlése a 2OL1. évi
CLXXK. törvény 32.§ (4} és (5) bekezdései alapjrán:

Megfeleló eróforrás dL| az Alapítvárry rendelkezésére, tekintettel arra, ho5r aa
előző kétlezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétele meghahaőla az
egrmillió forintot.

Megfeleló társadalmi támogatottság mutatható ki az Alapítványná], tekintettel
aíra, hory ha az előző két lezárt &zIeti éve vonatkozásában a személyi
jÖvedelemadó wteghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a
szerver,etrtek felajánlott összegból kiutalt összeg eléri az Ectv. 54. § szerinü
bevétel nélkril szárnított összes bevétel kettó százalékát.

ll. Az alapítvány vag:rona és annak felhasznátása

I. Az alapító aa okirat 4. pontjában megielölt alapítványi cél megvalósítására az
atábbi varyorrt rende§:
Az indulÓ va§ron az alapitő által készpénzhen rendelkezésre bocsátott 2o.ooo._
Ft, azaz ttitszezer forint OOI1OO forint. Az áapitő válaljam, hory a jelen alapító
okirat alráírásától számított üzenöt napon belül a fenti összeget befizeti az Erste
Bank Hungar5r Rt. Var utcai fiókjánár nyitott számlára, az alapiwrány javára.

1e
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2, Az alapítvány alapítója és kurátorai nem felelnek az aíapítvány tartozásaiért
saját vagronukka1.

3. Az áapítványi va5lon felhasználása, kezelése:
a 20.000.- Ft-os alapító va5ronhoz érkező adományok so%-át az induló
va$lonnal e$ütt az alapítvány alaptókéjébe kell helyezni - értve ezaJatt a
csatlakozók adományait - mindaddig, amíg az aJaptőke a 200.0O0.- forintot
eléri;
az alapítvány alaptókéjének hozadékát, a csatlakozók pénzbeli va5.onrendelését,
az a7apitvány múködése során felhalmozott va§ront csak az a}apítványi célokra
lehet felhasználni;
a meghatározott céljuttatásokra adott összegek csak a2 adományozó altal
meghatározott célra használhatók fel az Alapító okiratban meghatározott
célokkal történt e5leztetést követóen;
a közvetlenül felhasznaJható természetbeni adományokat lehetóleg az adomány
rendeltetése szerint keli felhasznalni, e lehetóség hiányában ezeket az
adományokat elienérték fejében értékesíteni kell;
az alapítvány céijaira közvetlenül fel nem használható természetbeni
vas/onrendeléseket lehetóleg úry kell hasznosítani, ho5l azoknak a fenntartási,
va5l múködtetési költségein felüli hazama az alapítvány cé§aira felhaszná:lható
le5ren, amennyiben ilyen hasznosítás nem lehetséges, vary a hasznosítás magas
költségei miatt annak az alapítvány tulajdonában tartása gazdaságossági
szempontból ésszerútlen, a vas/onrendelést elienérték fejében értékesíteni kel1;
a természetbeni adományok értékesítéséból, r,alamint az Országos és helyi
grujtésból szárrnazó bevételt közvetlenüI az a|apitványi cél megvalósítására kell
fordítani;
az aJapítvrányi va5ron felhasználható az a7apítvány célját, múködését ismertetó
és népszerúsítő reklámanyag készítésére, terjesztésére, reklámtevékenység
folytatására;
a köz};rasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre
(ráfordítások, kiadások) ;

az egtéb cél szerinti tevékenység érdekében feimerült közvetlen költségekre;
az alapitvány céljara kel1 felhasználni évente az alaptőke hozadékát, valamint azt
az összeget, amelyet nem kel1 az alaptőkébe helyezrri.

4. Az alapítvlány a gazdáJkodása során elért eredményét nem oszthatja fel., art
LázárőLag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre, illetve az a}:r}l.oz
szükséges ínfrastruktúra elóteremtésére és fenntartására fordítlratja.

5. Az alapít.rányi céi szerinü juttatások bárki által megismerhetók. Az alapítvÉny az
alapítván5mál felelós tisztséget váLllaló személy.t, ennek hozzátartazóját cé1
szerinti juttatásban nem részesitheti.

6. Az alapítvány forrásai:
az alapitó va$roni ho zzé4 éltulása;
közösségek, magán- és jogi személyek pénzbelí, dologi és tevékenységben
me gtestesűIő ho zzájáLrulás ai ;

az a7apí6lá,rryi va§zon kamatai;
a közhaszrru tevékenység fol1tatásából szásmaző, ahlnaz közvetlenúl
kapcsolódó bevétel;
az eglréb cél szerinti tevékenység fo\tatásából szátmaző, ahlnoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
a vÉslla7kozási tevékenységból száunaző bevétel ;

Zl
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esréb források.

7. hz alapítvá,rry váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, vállalkozásámak fejlesáéséhez közhasznú tevékenységét
vesz.éIyeáetó mérté}rűr hitelt nem vehet fel, az áüarn}:.áztartás a]rendszereitől
kapott támogatást hitel fedezetéü|, illetve hitel törlesáésére nem használhatja
fel.

8. Az alapítvány gazdasági-vállalkozásí tevékenységet csak köz}:asznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem v esrÉlyeztetve végezhet.

9. Az Alapítvány gazdálkodására és adománygnijtésre e5lebekben az esresülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek múködéséról és
támogatásétóI szőIő 2OII. CLXXV. törvény V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó

lll. Az al,apíhnány köny.wlezetésénekn beszámolási rendjének
szabályai

1 . Az Alapítvány beszámolój a tarta7mazza:
a) a mórleget (e5lszerúsített mérleget)
b) az eredménykimutatást (eryszerúsített mérleget}
c) kettós könywitel esetében a kiegésátó mellékletet

2. Az Alapítvá,rry köteles a jóválha5rásra jogosult testület által elfogadott
beszámolóját- kötelezó könywvizsgálat esetén a könywizsgálói záradékot va§/ a
záradék megadásának elutasítását is tastaJrnazó friggetlen könyrrvizsgalói
jelentéssel egrütt- az adottűzlett év mérlegfordulóját követő ötödík hónap utolsó
napjáig letétbe helyezni és kőzzétenni, köteLező könywizsgálat esetén
u$lanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könywizsqá7ó a
beszámolót felülvizsgáta.

A letétbe helyezett beszáLrnolót a civil szefvezetek bírósagr nyilvántartásáról és az
ezze| ősszefrrggó eljarási szabályokról szoló törvényben meghatározatt módon
ketl közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a civil Információs portál
számára lehetővé kell tenni.

3. Amennyiben az Alapítvány saját honlappal rendelkezik, a közzététels,
kötelezettség kiterjed a beszámoló sqiát honlapon történő elhelyezesére is. Az
Alapítvány a sqiát honlapon kőzzétett adatok folyamatos megtekintlretóségét
legalább aközzétételt követő második üzleü éwe vonatkoaó adatok kőzzététe!éig
biáosítja.

4. Az Alapítvány beszámolojara eryebekben a számvitelról szóló törvény, valamint
az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet elóírásait kell
alkalmazni.

5. A civil szewez,eteket és a közhaszrrú szervernteket, valamint az e szervezeteket
tárnogatókat kúlön jogszabáy a_lapján adó- és illetékmentesség vagz adó_ és
illetékkedve zrnény illeti me g.

?r_
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6. A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváharyásával e§lidejúleg
közhasznúsági meliékletet készíteni, amelyet a beszámolóva] azonos módon
köteles letétbe helyezni és kőzzétenní.
A közhasznú szewezet beszámolójába bárki betekinüet, illetve abból saját
költsé gére másolatot készít}ret.

7. Az Alapítvány nyilvántartásaira eryebekben a reá irányadó könywezetési
szabályok at, szátnviteli törvény rendelkezéseit kell a7kalrnazni.

lV. M, alapítvány szefizezete

1. Az alapítvány múködéséhez szükséges személyi és tarsri feltételek
megvalósítását szolgáló pénzü$ri eszkőzőket az alapítvámyi va$lonból ke1l
biztosítani. A vezető tisztségviselók összeférhetetlenségére az e$resülési jogról, a
közhaszrrú jogállásról, valamint a civi1 szervezetek rnúködéséról és
támogatásáróI szőIő 2OlL. évi CXXV. törvény 38.§. és 39.§. rende|kezéseí az
irányadók.

2, Az alapítvárry szewezetí felépítése a következó
A) Ügrvezető szery (Kuratórium)
B) Elnök
C) Felü$reló szerv

A) Kuratórium

a. A Kuratóriurn az alapítvány üg,wezetó szerve.
A Kuratórium tngiai az Alapílvány vezető tisztségviselói.

A kuratórium három természetes személyból áll, akik közül legalább
kettónek allandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

b. A Kuratórium 3 tagból aJI. Az aiapítvány Kuratóriumárrak eddigi tagjai a
kuratóriumi feladatok ellátására 2Oa2.07.03. napjától ismótelten
kijelölésre kerültek visszavonásig:
o zsupos sándor

Születési helye és ideje: Berettyóújfalu, 1958.08.04.,
Anyja neve: Smogrovits Mária,
Lakóhelye: 4031 Debrecen, Pósa utca 34.

Dr. Szegedi István
Szúletési helye és ideje: Debrecen, 1969.05.13.,
Anyja neve: Soós Edit,
Lakóhelye: 4034 Debrecen Sóregi János utca B.

a

a Farkasné kardos katalin
Születési helye és ideje: Debrecen, 1972,03.16.,
Anyja neve: Oláh llona,
Lakóhelye: 4225 Debrecen Gönczy Pál utca 110.

További tagokat az alapítő késóbbi idópontban kérhet fel. Amennyiben a
kuratóriumi tagság megszúnik a lnatílrozott idő letelte előtt, az Új
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kuratóriumi tagot az alapitő jelöli ki a Kuratórium javaslata alapján. A
kuratóriumi tagsá8l viszony az alapttő ltatározatával és a jelölt elfogadó
nyilatkozatával jön létre. A Kuratórium tagjai olyan személyek, akik
tevékenységükkel segítik a közösségi életet és köztisáeletben ellő,
elismert személyek.

A vezetó üsáségviseiói megbízatás megszűnk:
a) lemondással,
b) visszahívással,
c) averntő tisáségwiseló haláával,
d) avezetőüsáségwiselőcselekvóképességénekatevékenysége

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
e} a vezetó üsztségviselóve1 szembeni kizáró vagl

összeférhetetlenségi ok bekövetkeáével.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta elótt az alapítványi cél
megvalósításának közrretlen veszé§reáetése esetén az alapítói jogok
ryakortója hívhatja vissza, es Új kuratóriumi tagot jelöl ki.

A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki. Az elnök megbízatása
visszavonásig szól, A 2002.07.03. napján ismételten kijelölt kuratóriumi
elnök:

Zsupos Sándor
Születési helye és ídeje: Berettyóújfalu, 1958.08.04.,
Anfra neve: Smogrovits Mária,
Lakóhelye: 4O31 Debrecen, Pósa utca 34.

a

Nem lehet a kuratórium elnöke, vary tagia a2 a személy, akivel szemben
az e$resülési jogról, a köztl'aszrrú jogállásról, va]amint a civil szervezetek
múködéséről és támogatásárőI szoló 2OLL. évi CIXXV. Törvény 39.§ (1)
bekezdésében foglalt tilalom fennáü.

A közhasrctú szewezet megszúnését követó három évig nem lehet más
közl;.asznú szervezet vez,ető üsztségviselője az a személy, aki korábban
olyan kőzl;.aszrtú szeweret vez,ető üsáségviselóje volt annak
megszúnését megelőző két évben legalább ery évig - amely jogutód nélktitr
szűnt meg, ú5r, hory az dllarr;rí adó-és vámhatóságtéi nyilvárrtartott adó-
és vámtartozást nem es/enlítette ki,

amellyel szemben az rállami adó-és vámhatóság jelentós összegú
aÁÁhjÁn.r lÁr taauvllllurvL Lü!Llv-

amellyel szemben az éűLasnt adó-és vámhatósás, üzletzáíás íntézkedést
a7ke.J;a;.azott, va§r izLetzárást helyettesítő bírságot szabott ki,

ameirrnek aőc,szarnat az áiiarni arió-és vámhatósag a7 aáóz.as renríiérói
szóló törvénv szerint felfiiggesáette, illetóleg törölte.

A döntéshozó szcw. valamint az üswezető §zerv határozathozataiában
nem veiret résá az a szeíneiv. ai{a vasv ai{nei< kózeh hozzátartozóta a

al kötelezettség vasv felelóssée alól mentesül- vasv
nl báímliven más elonvben részesüi. úíewe a mesxötenció iogúgvtetpen

.1n
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Nem minósül elónynek a kőzhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki á{tal megkötes nélküi igénybe vehetó nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a2 e5resület attat tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesító okiratnak megfeleló cél szerinti juttatás. (Ectv.
38.§ (2) bekezdés)

A vezető tisztségviselói feladatokat a Kuratórium tagjai személyesen
kötelesek ellátni.

A Kuratórium elnökének és ta§ainak a kizárására és
ö sszeférhetetlensé gre vonatko ző szab a7y ok:

. a kuratórium tagja a2 a na5zkorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
kor|átozták,
. nem lehet a kuratórium tagja az, akít búncselekmény elkövetése miatt
jogerósen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elóélethez
fűződő hátrán5los következmények alól nem mentesúlt,
. nem lehet a kuratórium tagtra az, akit e foglalkozástóI jogerósen
eltiltottak,
o nem iehet a kuratórium tagja, akit valamely foglalkozástól jogerós bírói
ítélettel eltiltottak, az elültás hatáya alatt a2 ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató alapítvány kuratóriumi tagja nem lehet,
. az eltiitást kimondó határozatban megszabott idóta::tamig nem lehet a
kuratórium tagja az, akít eltiitottak avezető tisztségviseiői tevékenységtól,
. az alapítvány kedvezrnényezettje és annak közeli hozzátartclzója nern
iehet a kuratórium tagja,
. az alapító és kőzeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban,
o nem lehet a kuratórium tagja, akit a bíróság a közü$lektól eltiitott.

Avezető tisztségviseló, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi
érintett kőz}:.aszn;u sz,er:vezetet előzetesen tájékoáatní artóI, hory ilyen
tisáséget eryidejúleg más kőzh'asznú szervezetstél is betölt.

d. A Ptk 3:29 (1) bekezdése alapján a josl személy törvényes képviseletét a
vezető tisztségviseló látja el. A {2) bekezdés értelmében a vezető
tisztségviseló képviseleti jogát önálóan glakorolj a.
Az alapítvány vezető tisztségviselói a kuratórium tagjai.

A kuratórium három tagja képviseleti joggal rendeikezik és képviseleti
jogukat önállóan §rakorolj ák.

e A 2003.02.11. napján megtartott kuratóriumi ülésen a Kuratórium másik
két tagia, illetve a 20O3.02.1O. napjárr kelt nyilatkozatában az alapítő
hozzájáralását adta ahhoz, }:rogr a Kuratórium ebröke az alapítvárrnyal
határozatlanidóremunkaviszonytlétesítsen.

Zsupos Sándor (Berettyóújfalu, 1958. VIII. O4., an.: Smogrovits Málria,
4032 Debrecen Cívis 11. 5. 111128.}, a Kuratórium elnöke a3
alapítvánnyal 2003.04.10. napján munkavis".onyt létesített. A
2003.04.10. napján kelt munkaszerződésben rögátésre került a
munkaköri leírás, mely rnegielöli, hory az elnökségi feladatokon Hvül

',?- r
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milyen tevékenységet lát el alkalmazottként a Kuratórium etröke. Külön
szabd7yozásra került a2i§ részére nyújtott jövedelem is.

Tekintettel a Kuratóriumi e]nök munkavisz§tly létesítésére, az a7apiltő dr.
Szegedi István és Farkasné Kardos Katalin kuratóriumí tagokrrak egrürttes
munkátatói jogkört ad a Zsupos Sándor munkaviszonyával kapcsolatos
munkáltatói jogok grakorlása tekintetében, de munkaszerzódés
aláírására, munkáltatói igazolás és szabadságengedóly kiadására Dr.
Szegedi István önállóan is jogosult.

Múködése:

a. A Kuratórium ügrrendjét, múködési szabályait maga lllatáraz,zamLeg.

b. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legatább es/szer tartja. A
kuratórium összehívásáLról a kuratórium eüröke dönt.

A Kuratórium űését meg!úvóval kell összehí,,rni. A meghívónak
tartaJrnaznia kell az ülés helyét, idópontját, napirendjét. A meghívóban fel
kell tüntetni, ho5r az esetleges határozatképtelenség esetére az eredeü
napirendi pontok megtrárryalására ismételten összehívott ülés mikor és
hol kerül megtartásra. Közölni kell, hogr ismételt határozatképtelenség
esetén az eredeü napirendekben a kuratórium határozatképes a
megismételt ülésen- Az ekrök a kuratóriumi meghívót köteles a
kuratóriumi ülés idópontja elótt minden kuratóriumi tagnak megfutildeni
ú5r, hory azt a tagok az ülés idópontja elótt 5 nappal kéz.hez kaphassák.
A meghívóhoz mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat,
elóterjesáéseket. Olyan napirendet, amely a meglrívóbarr nem szerepel,
vasI amelyhez az előteqesáóst a fentiekben meglratározottná7 később
kapták meg, csak a-k]<or tárgralhat a Kuratórium, ha minden tag jelen
van, és minden tag úry dönt, hory a napirendet tárglatni kívánja.

d. Rendkívüli kuratóriumi ülést köteles az elnök összehí,rni, ha aá a
Kuratórium bármely tagia vag{ az atapító a Kuratórium elnökétól aa ok és
a cél megielölésével írásban kéri. Rendkívülí kuratóriumi ülést köteles az
elrrÖk összehírmi akkor is, ha azL a bíróság elrendeli. A kérelem, illetve a
bíróságl elrendelés kézítezvételétőI szántított 15 napoí} belül köteles az
ehök a rendkívüli kuratóriumi ülést összehírmi.

e. A Kuratórium üléseit az elrrök, vagy az elnök átal megbízott kuratóriumi
tag vezeti. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon barki érdeklődó résá
vehet,

f. A Kuratórium akkor llatározarképes, ha a kuratóriumi ülésen a tagiainak
több mint a fele jelen van._.Hatfuozatképtelenség esetén a Kuraiórium
ülését 3O napon belül ismét Össze kell hírrni.

g. SÜrgós esetben a Kuratórium tagiai telefonon való megbeszélés alapján,
illetve elektronikus úton, e-mail levében is megtehetik, ho$l határozatot
lraznak, amelyet utólagos kuratóriumi jeryákönyv -Ln<esatesével

rögzítenek.

h. A Kuratórium üléseiró| jegirzőkőnyv készüL. A jegrrnkönyv vezetójének és
hitelesítójének szemé\réról a kurátorok egrsz.erű szótöbbséggel döntenek.

c
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A kuratoriumi tag kérheti valamely nyilatkozatának szó szerinti
je5lzókönyvezését. A kuratóriumi üléseken vezetett je$rzóköny.,,nek
tartalrnaznia kell az ülésen hozott kuratóriumi döntéseket, azok pontos
tartalmi leírásával, az időpont és hataly megjelölésével; a je§lzókönyvnek
tafiaJmaznia kell azt is, ho5z nyílt szavazásnál, a kuratorium döntését
mely tag támogatta, és ki ellenezte, az ellenvélemény rögzítésével. A
Kuratóríum üléséról készült je5lzőkönyvet a tagok az alapítvány
székhelyén megtekintlretik általános irat-betekintési jogukkal élve. Az
alapítvány, mint közhasznú szewezet múködése, szolgaltatásai
igénybevételének modja és a beszármolói nyilvánosak, azokba bálrki
betekinth et az alapítvány székhelyén.

i. }{atározatképes kuratóriumi ülésen a Kuratórium hatáskörébe tartozó
üglekben a jelenlévó tagok nyílt szavazással, e5rszerú szótöbbséggel
dóntenek. A Kuratórium döntéseit a jelenlévók többségének, de legalább 2
fő ,ígen" szavazatáva7 ttozza. Szavazate5lenlőség esetén a Kuratórium
elnökének döntése a mérvadó, azortbant a kisebbségben maradt szavazó
tag kérheti ellenvéleményének jegrznkőn5rvezését. A Kuratórium ülésén
jelen nem lévó tagok döntésükról a Kuratóriumot írásban órtesíttretik.

j A Kuratórium döntéseit rögáteni kel1 a Határazatok Kön5rvében.
Mindazokat, akiket a kuratórium döntése érint - a }:atározathozatalnál
jelenlévóket kívéve - írásban kell értesíteni. Az alapifuány közttasznú
tevékenységével kapcsolatos kuratóriumi döntéseit és jelentóseit, illetve az
alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait országos sajtóorgánum útj án nyilvánosságra hozza,

k. A Kuratórium tesz javaslatot az a)apítónak:

. az Alapító okirat elfogadásárói, ilietve módositásáról;

. a tisztségviselók megvalasztásáról, visszahívásálról, beszámolójuk
elfogadásáról;

. az alapítvány Szervezeti és Múködési Szabályzata elfogadásáról és
módosításáról;

. az alapítvány alkalrnazottainak kivalasztásáró1, munkaszerzódésük
tartalmának meghatáx azásár őI "

1. A Kuratórium dönt:
. az alapítvány feladatkörét érintó alapvetó stratégiai kérdésben;
. az éves teív, költségvetés és a gazdálkodás fó irányainak

meghatár ozásáróI, elfogadásáról;
. az éves beszámoló, illetve akör.hasznúsági melléklet elfogadásáról;
. az alapítói va$ronról való rendelkezésról;
. rníndazon kérdésekben, amelyet jogszabáiy vagy a2 ü5l természete az

alapítvány kezelő szerve hatáskörébe utal.

n. A Kuratórium köteles az alapíblány pénzeszkőzejnek felhaszrrálásánáJ ú5r
eljár,ni, hory az adomÉnyorÁ az adományozott összeg felhaszrrálása során
áz adomá,rryával összeftiggésben semmilyen va5roni elónyt ne
szerezhessen, semmilyen vagroni juttatásban ne részesüljön.

o. A Kuratórium köteles az adományozóIsől pontos névje5lzeket vez,etní,
illetve mindazokat a természetes vagr jogi személyeket, illetve jog.

/íl-
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§zemélyiség nélküli társaságokat, szervezeteket nyilvántartásában
feltüntetni, akik sz alapítválry múködése során bármilyen va5roni
előnyben részesülnek, illetve az alapítvárrnyal báLrmilyen vissáerhes vas/
nem visszterhes szerzódést kötnek.

p. A Kuratórium döntéseit a döntés idópontját követó két héten belül
Írásban igazolható módon közll az érintettekkel, valamint a2
Alapítvrány internetes honlapjáLrr, a www.remenyalapitvany.hu oid.alon
nyilvánosságra bozn. Az Alapítvány múködésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba a7 Alapítvány szétr<trelyén az Alapitvány
képviselŐjével előr,etesen esreztetett idópontban - barki betekinthet, arról
saját költségére másolatot késáthet.

q. A Kuratórium évente es/szer a www.remenyalapitvany.hu címú internetes
honlapon nyilvánosságra hozza a2 Alapítvány szolgáltatásainak
igénybevételi módját, a múködés módj át, a támogatási lehetóségeket,
illetve azak mértékét és feltételeit, valarnint a múködésról készült
szakrnai-pénzÜs/i beszárnolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinü
juttatások barki átal megismerhetóek.

B} Aa elnök
A kuratórium elnökének feladatai, hatásköre:

a2 alapítvány múködésének irányítása a kuratóriumi úlések közti
idószakokbaíI, a kuratórium döntéseinek megfelelóen;
az a7apitvány képviselete ;

a kuratóriumi ülések elókésátése, összehívása, vezetése ;
adománygnijtés az alapítvány részére;
a2 alapítvány eves beszámolójának és közhaszrrúsági mellékletének
elókésátése, az ez,elqe vonatkozó javaslatoknak a kuratórium elé
terjesztése;
a jelen alapító okiratban, a Szervezeti és Múködési Szabéiyzatban, illetve
a kuratórium döntései {által meghatár ozott e5réb feladatok ellátása;

C) A felüprrelő szerv

Tekintettel arra, hory az a7apifuány éves bevétele meghaladj a az őhrertmillió forintot,
a kuratórium felhívta az alapítót arra, ho§ a 2aL1. évi CLXXV. törvény 40.§ (1)
bekezdésben foglalt renőelkezésnek megfelelóen felügreló szerv létrehozásáról
intézkedjen.

Az alapítvány felú$relö szerve a Felü$ielő Bizottság.

szervezete:

a. A felügreló szerv az ügrrendjét mage allapítja meg. A felü$leló bizottság
tagiait határozatlan idóre az alapító kéri fel. Tagiai inaótott esetben
visszahívhatók. A felügreló bizottság 3 tagból áű:

Balogh Mátyás
Születési helye és ideje: Debrecen, 1984.01.31.
Anyja neve: Novák llona
Lakcíme: 4033 Debrecen, Mátyás kiráty utca 41. 1. emelet 4. ajtó

Je-
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Korolcrayné Morong Szilvia
Szüietési neve: Morong Sálvia
Születési helye és ideje: Mátészalka, 1978.12.13.
Anyja neve: Budaházi Julianna
Lakcíme: 4029 Debrecen, Rakovszk5r Dániel utca 48. 4. ern.8. ajtó

Na5lné Nary Katalin
Születési neve: Nary Katalin
Születési helye és ideje: Debrecen, 1949.06.08.
Anyja neve: Kerékryártó lrma
Lakcíme: 4032 Debrecen, Cívis utca 5. 3. emelet 30. ajtó

A Felü5lelő Bizottság elnöke: Balogh Mátyás

c. Nem lehet a felü5leló szerv elnöke va5r tagla, illetve könywizsgd)ója az a
személy, aki:
. avezető szerv elnöke va$r tagia,
. aközhasznú szervezettel a megbizatásáirr kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vary munkavégzésre irányuló eryéb
jogviszonyban á11, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

. a közhaszttú sznrvezet céI szerinti juttatásából részesúl - kivéve a bárki áütal
megkötés néllrtil igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
társada]mi srerlrezet áltat tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesító okiratnak megfeleló cél szerinti juttatást -, illetve

. az első három pontban meghatározott személyek hozzátartozőja.

A közhasznú sznrvezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhaszrrú
szewez,et vezető tisáségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szewezet vezető üsáségviselóje volt- annak megszúnését megelőző évben
legalább ery évig-,
a) amely jogutód néllnil szúnt meg úry, hory az állami adó- és

vámhatósággal nyilvántartott adó- és vámtartozását nem es/enlítette ki
b) amellyel szemben az áLllami adó- és vámhatóság jelentós összegú

adóhiárryt tárt fel
c) amellyel szemben az dllarni adó- és vámhatóság űzletzárás intézkedést

alkaJmazott, va5r űzIetlezérást helyettesító bírságot szabott ki
d) amel5mek adószámát az á7larni adó- és vámhatóság az adózás rendjéről

szőLő törvény szednt felfriggesáette, illetőleg törölte.

A felügzeló bizottság tagja, illetve az ennek kijelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szewezetet elózetesen tájékoztatni arról, hory
iiyen Üsáséget e5ridejúleg más közhasznú szervezetltél is betölt.

Múködése:

a. A felü§leló bizottság ellenórzi a közhasznú szewezet múködését és
gazdálkodását. Ennek során a vezető üsáségviselóktól jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást va5l felvilágosítást kérhet, továbbá a
közhasznú szewezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgáLlhatja.

b. A felü5leló szerv tag|a a közhasznú sz.ewezet vezető szervének ülésén
tanácskozási joggal részt vehet.
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c. A felü$relő sz,ew kötele§ az intézkedésre való jogosultságának megfelelóen az
úgrvezetó szervet tájékoáatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
sz,etez tudomást, hory
. szerve?&t múködése során olyan jogszabálysértés vasr a sz,eweznt érdekeit

e$rébként súlyosan sértó esemény {mulasáás) történt, amelJmek
megszÜntetése vagr következményeinek elhádtása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető §zerv döntését teszi szükségessé;

. a vezetó tisáségviselók felelősségét megalapozó tény merült fel.

d. Az űg;rverntó szervet a felü5lelő szerv indítványara - annak megtetelétól
számított harminc napon belül - intézkedés cél,jából össze kell hívni. E
határidó eredmén5rtelen eltelte esetén az úg;rvez,etó szerv összehívására a
felü5lelő szerv is jogosult.

e Ha az arra jogosult szerv a törvényes múködés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi fr€g, a felü$lelő §zerv köteles
haladélrtalanul értesíteni a törvényességi ellenőrrést ellátó szervet.

f. A Felügrelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább e§r alkalomma]
ülésezik. A Felüglelö Bizottság döntéseit e5rhangúlag hozza.
Szavazate5lenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

8. Az ülések összehívását a Felúgzeló Bizottság bármely tagia írásban
kezdeményezLtett. A tagokat a napirend közlésével legatább nyolc aappal az
ülésnap előtt írásban értesíteni kell.

h. A Felü$leló Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A
határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azono§ napirendi
pontokkal- legatább nyolc napos ídőközzel kell kituzní.

A Felü§reló Bizottság ülései nyüvánosak, üléseiről sorszámozott
jegrzókönyvet késát, hatáxozatait uryarrcsak sorszám ozza.

A jeryzókön5rv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévó tagok, meghívott
személyek és a je$lzőkön5rwezetó nevét, a napirendetn a hozzásróIásokat, az
érdemi határozatokat és azokbatdlyat. A jegrzőkönyvet ú5r kell vezetttí, hory
abbÓl az érdemi döntést támogatók és ellenzók számaránya megállapítható
le5ren.
A Felügleló Bizottság bármely tagia jogosult jegrzókönyvbe foglaltatni * neve
feltüntetése mellett - a döntésre leadott szavazatát A jeryákönyvet a
Felüryeló Bizottság ülésén atészt*levó tagok alaírják.

j. A felú$leló bizottsági tagság megszúnik:
a tag haláával,
lemondással,
az /.Japító átat történő visszahívással,
a felkérés idótartanrárrak lejár"tával,
az A7ap7fuány megszúnésével.

V. Egyéb rendelkezések
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1. Az atapítvány köteles az éves beszárnoló jóváharyásával eryidejúleg
közhaszrrúsági mellékletet késáteni. A közhaszrrúsági melléklet elfogadása a
Kuratórium kizá,rólagos hatáskörébe tartozík,

A közhaszrrú sá gr mellékletnek tartaLrl;:azrlria ke1l :

a számviteü beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasurálását;
a vasron felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtőI, az e!7<illönített állami pénza7aptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a telepúlési
önkormárryzatok társulásától, az egészségbiáosítási önkormárryzattól, és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
az alapitvány ver,ető tisáségviselóinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
a közt:'aszn:u tevékenységról szóló rövid taítalmi beszámolót.

Az éves beszámoló, i11. a közhasznúsági melléklet jóvá{ragrásáról a Kuratórium
az adatt ttzleti év mérlegfordutóját követő ötödik hónap 15. napjaig dönt, a
jelenlévók többségének, de legalább 2 fő ,ígen" szavazatáva7.

2. A Kuratórium döntéseinek a nyilvántartásárőL az alapítván5mál rendszeresített
határozatok könyvében gondoskoük. A Kuratórium döntéseit a nyilvántartás

- O1y módon tartámazza, hory abból e5rértelmúen megállapíttrató a döntés
-tartalma, idópontja, illetve hatálya, illetve a döntést tá,rnogatók és ellenzók
számar ány a és személye.

Az alapítvány múködésével kapcsolatosan keletkez,ett iratokba baíki jogosult
betekintení. Az iratbetekintést az Elnök engedélyeÁ a hozzá beérkezett erre
vonatl<ozó írásos kérelem kézlrenrételétől számított három napon belül. A
betekintésre jogosult köteles betartani az katbetekintés során tudomására jutott
adatok felhaszrrálása és kezelése során az egészségü5ri és a hlozzá}uk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséról és védelmétőL szőIó L997. évi XLVfl,
törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabad ságról szóló 2CI 1 I. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

3. Az Alapltvány múködése felett az ü5részség - az e törvényben, valamint a Ftk.-
ban meghatározott eltérésekkel - az ü5zészségról szőIő törvény rendelkezései
szerint törvényességi ellenórzést 5rakorol. A törvényességr ellenórzés nem terjed
Ig" az olyan ü5rekre, amelyekben egrébként bírósági vagir köágazgatási hatósági
e§arásáLnak van helye.

4. A jelen alapító okiratban nem szabdlyar.att kérdésekben a Polgari
' Törvénykönywól szőLó 2013. évi V,törvény (a továbbiakban Ptk,) 3:378.§

.. 3a404.§-ai, az e5resülési jogról, a közh;asznú jogállásról, valamint á civi1'. .szervezetek múködéséról és támogatásaról szóló 2OLL- évi CLXXV. törvény, a, civil szervezetek bírósági nyilvárrtartásáról és az ezzel összefürggó e|jarási
szabályokról szóló 2011. évi CIJ(XXI. törvény, valamint a 35O/2OT1 (xl.so.}
kormárr5rrendelet rendelkezései szerint ke1l eljárni.

5. A közhaszrrú szewezet a kőz}:.asznú jográ{lásának megszúnésekor köteles
esedékes köáartozásait rendezrri, illetve közszolgáltatás ellátására iráLrryuló
szerződésból eredő kötelez-ettségeit időarárryosan teljesíteni.

-í
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6 A kÖzhasznú szervezetté minósíthetó s".ewezet közhaszrrú jogállását a
közhaszrrú szervezetként való nyilválrrtartásba vétellel szerzi meg.
Amennyibeí7, az alapítvány megszúnik, köteles esedékes kőztartozásait rendezni,
illetve kőzsrnlgd7tatás ellátására irányuló sznrzódésból eredő kötelezettségeit
idóarányosan teljesíteni, Eá követóen az alapítvány varyonát hitele;ők
kielégítését követőet1 - az alapító okiratban megielölt célokkal e5rező más
múködó alapítvány részére átadni.

Az a7apitó a fent és ktilön íveken szövegezett e5rséges szerkezetú Alapító okiratot,
mint akaratával mindenben megegrezót, helybenha§zólag qa aJá.

Debrecen, Za22.június O1. napjrán

Atapítói gyakorló Kuratórium
Zsupos Sándor elnök
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Záradék:
AlulÍrott dr.Bánkné dr.§zabó Márta ügrvéd, mint a Dr.Szabó Ügrvédi Iroda {4024Debrecen, Iparkamara utca 6.} tagja igazolarr., hory a létesító okirat erységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapjan hátal}os
tartalmának.

Az erységes szerkezetú okirat elkésátésére a létesító okirat:
- Bevez,ető részének
- I. fejeret, 3. pontjának változása
adott okot.

Készítettem, ellenje §rzeín,,
Debrecen, 2o2z.június O1. napján
Dr.Bánkné dr.Szabó Márta ügrvéd
Sz.ekhely: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 6.
Nyilvántartási száma: Debreceni Ugrvédi
KASZ: 36057042


