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Mely abb6l a c6lb6l jott l6tre, hogy az okirat 1./ pontj6ban megjeldlt alapito jogi szem6lyk6nt mrikodo
alap ifr 6nyt hozzon letr e az al6bb i ak szerint :
1. Az alapit6

Rizmajer Zolthnnf
an: Cserj6si Magdolna
lakik: 1 188 Budapest, Esze Tam6s

2.

utca2llb

Az Llapitvfny neve

MENToOV GYERMBKEINKBRT 2002 Alapitviny
3. Az

Alapitviny

sz6khelye, telephelye

szikhely: 1086. Budapest, Csobdnc utca 11. S.em
telephely: 3872 Novajidrriny, Kossuth rfit 10.

4

- Az orszigos hatdskiirti

6.

Az Alapitvdny c6lja

onkol6giai kiizpontok miiszerparkjdnak 6s fejleszt6s6ne$

timogatisa

- Lz

6letment6shez elengedhetetlen 6let Lent6 miiszerek v{s6rl6sa neh6z helyzetbe4
l6v6 kfirhhzak, azon beliil az intenziv os :tdlyok timogat6sa annak 6rdek6ben' hogY ?
gy6gyitishoz sztiks6ges felt6telek 6s eszkiiziik min6l sz6lesebb kiirben rendelkez6sre

6lljanak
Siirg6ss6gi betegellitds timogatisa

- Gyermek intenziv osztilyok, szocidlis otthonok, gyermekj6l6ti
-

int6zm6nyelr

tdmogatfsa anyagi 6s tirgyi eszkiiziikkel
A magyarorszdgi r6kkutat6s fejleszt6s6nek t6mogat6sa
Id6szaki kiadv6nyok megielentet6se figyelemfelhivis, ill. t6j6koztatfs c6ljrib6l
Magyarorszfgi rehabilitici6s kiizpontoktimogatdsa
Csalfd n6lkiit int6zetben 616, ill. hdtrinyos helyzetii gyermekek tfmogatisa
kisgyermeket neveld csalddok timogatSsa, otthoni gondozfsukhoz sziiks6ges
Beteg ^_"bJ-....-.or
eszktiziik biztositisa
jog6ll5sr6l, valamint a civil szewezet mrikrid6s6rol
a al6tartoz6kozhaszni szervezet, a torvdny

dp

Kiizfeladat: A lakoss6g eg6szs6gi dllapotinak javitfsa, a jobb 6letmin6s6g el6segit6se,
int6zm6nyek technikai felszerelts6g6nek biztositdsa.
Jogi fon6s:1997.6viCLN. tv.azegdszsdgi.igyrol, 141. $. lIl,l2la.pont, 97.$. lll,l2l l4l

.

eg6szs6giigyi int6zmdnyek, gyermek oszt6lyok: mriszer 6s egy6b napi munk6hoz
sziiksdges eszkozokkel tortdno t6mogat6sa: a mindennapi haszn6latban sziiks6ges
eszkozok, berendez6sek, kieg6szitok mriszerek, seg6deszkcizok v6s6rl5s5val

c

korh6zak, szoci6lis int6zm6nyek /szoci6lis otthonok, gyermekj6l6ti int6zm6nyek./
k6rds6re felszereltsdgiik javit6s6hoz hozzhjilrul6s, a mindennapi miikdd6shez
szi.iks6ges tfirgyi eszkozok biztosit6s6val /orvosi mriszerek, egyszer hasznflatos
eszkozok, kcitszerek, thr gyi eszkozok, stb. bizto sit6sa/

Kiizfeladat:A csal6dok v6delme, csalidok j6t6t6nek er6sit6se, gyermekotthonok csalidok'
eg6szs6giigyi int6zm6nyek tdmogatdsa
Jogi fon6s: 2011. 6vi CCXI. tv. a csal6dok v6delmdrol preambulum2.$. l7l ,
1993. evi III. tv. a szociSlis igazgathsr6lds szoci6lis ell6t6sr6l 25.,25 $.ab,ac, 47 .5.lllb.,l!, 565 lll 57
$/1/ c,d,e., 57.$. l2la., 86 $./1/b, 3.$,64.$/4/b,e.
2011, 6vi CLXXXX. tv. a Magyarorczhg helyi onkormhnyzatait6l13 $. /1/ 8.
2011, 6vi CXC tv. anemzeti kozneveldsrol4. $ lll i.,m,n, 745.121

A

szociSlis ell6t6s felt6teleinek biztosit6sa - az egy6nek onmaguk6rt 6s csal6djuk6rt, valamint a hely

kozoss6geknek

a tagjaikdrt viselt

felelossdgdn

ttl - az 6llam kozponti

szerueinek 6s a

onkormSnyzatoknak a feladata.
biztosit6sa - az egylnek onmaguk6rt 6s csal6djuk6rt, valamint a he
kozoss6geknek a tagjaik6rt viselt felel6ss6g6n tiil - az 6llam kozponti szerveinek 6s a helyi

A szoci6lis ell6t6s felt6teleinek

onkorm6nyzatoknak a feladata.
A szoci6lisan r6szorultak rlszdre szemdlyes gondoskod6st az 6llam, valamint az onkormSny
biZositjSk. A 2000 fo feletti telepiildsek onkorm6nyzatai szhmhra szoci6lis alapszolg6ltatfsi kozfel
a csal6dsesit6s

Az Alapifrfiny

segits6get kiv6n nyrijtani a fent vdzolt c6lok el6rdse 6rdek6ben az alilbbiak szerint:

Kozhasznri tevdkenys6gek:

.

leteg gyerekek rdszdre kiilfdldi 6s

orszhgon beli.ili miteti,gy6gykezel6s,
rehabilit6ci6 /ki.ilfold<tn isl, gy6gyszer, segddeszkdz, :utazhsi. kozlekeddsi, lfdldi
tart6zkod6s, ell6t6s, sz6ll6s, kis6ro kolts6g6nek frnanszirozhsa, a kdlts6g teljes
vagy r6szbeni 6tv6llal6sa

beteg 6s szoci6lisan rAszorult gyermekek otthoni, saj6t kornyezetlben tort6no
6pol6shhoz se gits6gnyrij tds, 6lelmez6 s, gy6 gySszati seg6des zkoz6k, gy6 gyszerek,
gy6gyhszati eszkozok, stb. v6s6rl6sa k6szp6nzben vagy t6rnogatott 6ltal Stadott
szhmla alapjhn, a r6szorult csal6dok kdrelm6re a kurat6rium dont6se alapjiln
seg6ly formSj6ban p6nzbeli t6mogat6s nyrijt6sa, tanszerek, ruhilzat v6s6rl6sa,
6lelmiszerek, j6t6kok, kdnyvek, ruhhzat, hasznillati thrgyak, britorok, higi6ni5s
termdkek, tiizelo stb. v6s6rl6s6val vagy benyfjtott szfimla alapi6n, , otthoni
hasznillati thrgyak /mriszaki 5ruk, elektronikai eszkozok stb./ cserdje, fehijit6sa,
korszerrisit6si munk6k /fest6s, padl6, ajt6, ablakcsere/ komfortizillils lfit6s, viz,
ghzr endszer/ ko ltsd ge in ek 6tv 6llal6sa vagy szfimla kifi zet6se, steril kori.ilmdnyek
/fiirdoszoba fitalakithsa, 6gynemri, ed6nyek, ruhhzat, berendez6sek v5s6rl5sa/
kialakit6sa p6nzbeli hozzhjhrulilssal vagy szfimla alapjhn, kozizemi sztrmlilk
6tv 6llal6sa, firv iz 6s b e lv i zvd de lemb en s e gits 6 gnyfj t6s
kiilfdldi gyogykezellsre szorul6 beteg gyermekek kezeldsehez anyagi t6mogatSs
nyrijt6sa, sziiksdg eset6n kiilfdldi tart6zkod6s idej6re riti 6s sz6ll6skolts6ghez
hozzhj 6rul6s, ki s6roiknek

is

gyermekotthonban, gyermekell6tSsi rendszerben 616 gyermekek, fiatalok r6sz6re:
eg6szs6ges 6letm6d, thplillkozils fontossfg6nak megismertetdse, drog prevenci6s
el6ad6sok tartilsa az orszhg ki.ilonbozo r6gi6iban, hangsrilyozva a drogfogyaszths
vesz6lveit.

o
r

intdzetben felnov6 fiatalok szhmhra prevenci6s programok szervez6se

h6trSnyos helyzetben 616 gyermekek,
tov6bbtanul 6s6hoz any agi

se

fiatal felnottek piiyakezdesdhez,

gits6 g

h6tr6nyos helyzetti linllzetben 616, intezetbll kikeriilt,

roma,

fogyat6kos,stb/.fiatalok r6sz6re integr6ci6s oktat6s tarths, ki.ildnfdle mesters6gek,
tradicion6lis szakm6k bemutat6sa, tudatos kornyezetvddelem fontoss6g6nak
bemutathsa, az 6let elindit6s6hoz sziiks6ges 6ltal6nos ismeretekr6l el6ad6sok

taftilsa /pl alapfokir .munkajogi, v6llalkozhsi, p5nzigyi 6ltal6nos/ ismeretek
interaktiv 6s m6s egy6b, nem iskolarendszeni oktat6si forma keretein beliil

,

szoci6lisan h6tr6nyos helyzetben l6vo, r6szorult egy6nek, csal6dok rdszlre 6lethelyzeti.ik javit6sa 6rdek6ben- szoci6lis, pdnz;jgy| fogyaszt6v6delmi stb.
tan6csad6s szakmai tan6csad6k biztosit6s6val, a munkaer6piacon hhtrhnnyal
rendelkez6 csoportok, munkav6llal6k rdsz6re a munk6ba 6ll6s elosegit6se szakmai
6s 6rdekk6pviseleti szervek segits6g6vel
Nem kdzhasznri tev6kenys6g:

o

kdrnyezetv5dl, eg6szs6gmegorzo, drog 6s doh6nyz6selleni, stb. kiadv6nyok
l6tr eho z6sa, terj

es

ztd se

Az Alapitvilny

-

kozhasznir /kozdrdekri/ szolgSltatSsaib6l a kurat6rium dont6se alapjitn b6rki r6szesiilhet,
a l6tesit6 okirat6ban meghathrozott cdl megval6sit6sa 6rdek6ben vagyonSval dnSll6an

-

m6s szervezetekkel kapcsolatot l6tesithet 6s tarthat fenn

gazd6lkodik

Az Alapitthny

-

gazdashgi-, vdllalkoz6si tevdkenys6get csak klzhaszni, vagy l6tesit6 okiratban meghatfirozott
alapc6ljainak megval6sit6s6val kdzvetleniil osszefiigg6sben 6s annak 6rdek6ben, azokatnem
vesz{lyeztetve vdgez,
gazdLlkodhsa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt az alapit6 okirat szerinti
tev6kenys6g6re forditj a,
kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szervezet p6rtokt6l fliggetlen, ds azoknak

anyagi t6mogat6st nem

Az

nyfjt.

Alapftv6ny nyitott, ahhoz magyar 6s ktilfdldi term6szetes 6s

jogi

szem6lyk egyarfin

csatlakozhatnak, ha a jelen pontban megfogalmazott c6lok el6r6s6hez vagyonrendeldssel lpfinzbeli
term6szetbeni, dologi/, adom6nnyal hozzh jhrulnak, 6s a jelen Alapit6 okirat rendelkez6seit elfogadj6k
Az Alapitvhny c6ljai 6s feladatai teljesit6se 6rdek6ben k6sz egyi.ittmrikcidni minden olyan szervezettel,
ktizoss6ggel 6s szem6llyel, amely, ill. aki a kozos c6lok el6r6s6n munk6lkodik.
A csatlakoz6s t6nye a csatlakoz6t nem minositi alapit6v6, alapit6i jogokat nem gyakorolhat.
csatlakoz6t megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kurat6rium rdszdre a vagyon
j uttat6s6nak fe lhaszn6l6s 6r a v onatko z5 an.

Ha a csatlakoz6 t6mogat6 rendelkezett vagyoni juttat6sa
6rv6nyesiil6s6rol a kurat6rium gondoskodik.

felhaszn6l5sfirol, l :gy rendel

Kozhasznir szervezettl min6sitheto a Magyarorszhgonnyilv6ntart6sba vett kiizhasznri tev6kenys6get
vdgzo szeryezet, amely a t6rsadalom es az egydn kdzos sziiks6gleteinek kiel6git6s6hez megfelel6
er6forr6sokkal rendelkezik, tov5bb6, amelynek megfelel6 t6rsadalmi t6mogatoffsriga kimutathat6 6s
amely civil szervezet,vagy olyan egydb szervezet, amelyre vonatkoz6an akozhasznijog6ll6s
megszerzds6t a torv6ny lehetov6 teszi.

5. Az

Alapitvdny vagyona

Az

Alapit6 200.000,-F''t, az^z KettfuszLzezer forintot -alapit6skor 100.000.-Ft-ot, m6dositrlskoi
100.000.-Ft- ot- az alapitviny rendelkez6s6re bocs6tott az Alapitvhny c6ljaira. Az alapitvdnyi vagyon
10.000-Ft al5 nem csokkenhet. Az ezt meghalad6 meghalad6 vagyon teljes egdsz6ben felhaszndlhatd

az alapifrfiny c6ljaira.

A

vagyon felhaszn6l5sa m6dja: tortdnhet k6relemre, vagy a kurat6rium saj6t kezdem6nyez6se

alapjhn.

A c6ljainak

el6r6se drdek6ben, az Alapitvhny clljaira rendelt vagyonb6l az Alapitvhny t6mogat6st
nyrijthat kozvetlen 6szlel6sre, ill. k6relemre termdszetes 6s jogi szem6lyek r6szdre, valamint minden
olyan szervezet r6szdre, melyek az alapitvfinyi cdlok el6rdse drdek6ben jelentos, sz6les korben
hasznosithat6 eredm6nvt helvez kil6tSsba.

Az alapifrfiny vagyon6t alkotja:

-

-

indul6 vagyon lalapit6t6l kapott befizet6s/
az alapitvhnyhoz csatlakoz6 bel- 6s kiilfdldi maghn- 6s jogi szem6lyek, jogi szemdlyis6g
n6lkiili gazdasdgit6rsas6gok befizet6sei, egy6b ing6, ingatlan vagy vagyonijellegti
hozzhj6rul6sai
a szem6lyi j ovedelemad6 meghathrozott r6szdnek az ad6zo rendelkez6se szerint kiutalt osszeg

az Alapitvhny villlalkozhsitev6kenys6glbol szfirmazobevetel
pLlyhzatitjhn kapott tSmogat6s
az 6llami kolts6gvetdsb6l 6s egy6b Lllami fon6sb6l az Alapitvhny celjhrabefrzetett dsszeg

ery6b bev6tel

Az Alapifr 6ny kolts6 gei, r6forditdsa:

-

-

az alapc6l szerinti, kozhasznri tev6kenys6ghez kozvetleniil kapcsol6d6 kolts6gek
az alapitvhny szerveinek, szervezet5nek mrikod6si kolts6gei /ide6rtve az adminiszhSci6s
koltsdget, 6s az egyeb felmeriilt kcizvetett kolts6geket

egJ6b kolts6gek

Az alapitvdny bev6teleit a vonatkoz6 jogszabilly szerinti rdszletez6sben, k<ilts6geit 6s r6fordit6sait
lkiadilsaitl elkiilonitetten, a sz6mviteli eloir6sok szerint tartja nyilvSn.

Az Alapitvhny vagyonSnak

reszeve v6lnak az Alapitvfinyhoz k6sobb csatlakoz6 feltdtel n6lkiili vagy
felt6telhez kdtott penzbeli 6s dologi juttatSsok, amennyiben azokat elfogadja.
Az alapit6 6s a csatlakoz6 az alapitvfiny rdszlre juttatott vagyont nem vonhatja el 6s nem kovetelheti
vissza. Ezt a rendelkez6st megfeleloen alkalmaznikell az alapit6 6s a csatlakoz6 jogut6djaira is.
Az alapitvfiny 6ltal nyrijtott c6l szerinti juttatSsok b6rki 6ltal megismerhetok.

Az alapitvhny vagyon6nak felhasznSlSshr6l az alapitvhnyi c6loknak megfeleloen a kurat6rium dont.
Az alapitvfiny b6rminemri kotelezettsegvflllalSshra csak rigy keri.ilhet sor, ha az nem veszdlyezteti
kozhasznri tevdkenys6g6nek ell6t5s6t 6s mrikod6sdnek fenntartSs6t.

6.

Kurat6rium

Az alapit6 az alapitvhny vagyonSnak kezel6s6re h6rom term6szetes szem6lyb6l
nevez. Az alapito fenntartja a kurat6rium elndk6nek kijelol6si jog6t.
A Kurat6rium Elniike:
Kapuvdry Gybrgy Gdbor
anyja neve: Mdrd lrdn
lakctm; l t 62 Budapest, illas utca

6116

kurat6riumot

27.

A Kurat6rium tagia:
Nagy Gizdnd
anyj a neve : Schalb Magdolna

lakc[m: 2175 Nagykdllf, Kossuth utca ] l.
Szeg6

Judit

anyja neve: Petr6 Julianna
lakik: 1191 Budapest, De6k Ferenc utca 1.5.em.18.

A kurat6rium elnokdt megillet6 k6pviseleti jog6nak terjedelme

6s gyakorlSs6nak m6dja: 6ltal6nos 6s

on6ll6.

A kurat6riumi tagok kijelol6se hathrozatlan idore sz6l. A kurat6riumi tagokat az alapit6 jelcili ki, 6s a
tiszts6g annak elfogaddsSval jon l6tre.
A kurat6rium i tagsilg megszrinik:
- ataghalill|val

-

lemondSssal

a Ptk. 3:22.$. lll-16l bekezd6s6ben, tov6bb6 a Ptk.3:397.$.l3l,l4l bekezddslben ds a l
6l.S.l2l bekezddsdben foglalt osszef6rhetetlens6gi eskizilr6 ok bekovetkeztdvel
a Ptk. 3:398.$. l2lbekezdese szerinti visszahivdssal

a vezeto tiszts6gvisel6 cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenysdge ellSt6s6hoz sziiks6ges kor
tort6no korl6tozSsSval

A kurat6rium tagjai teljes bizonyit6 erejri magdnokiratban nyilatkoznak arr6l, hogy vSllalj6k a
kurat6riumi tagsSgot, tov6bb6 arr6l, hogy veliik szemben a Civil tv. 38. -39.$. -ban meghatfurozott
osszef6rhetetlens6gi ok nem 6ll fenn.
A Kurat6rium sziiks6g szerint, de 6vente legal6bb egyszer iildsezik.
Az Alapitvhny mtik<id6sdt a kurat6rium, a kurat6rium kdt iildse kozott pedig
irinyitja.

a kurat6rium elnoke

A

kurat6rium legfontosabb feladata, hogy jelen okiratban, ill. az igyrendj6nek megfelel6 m6d<
dontson az alapifrfunyi vagyon alapitvhnyi c6lnak megfelel6 felhaszn5l6shr6l, valamint a vagyonn
kapcsolatos gazd6lkoddsi k6rd6sekben.

A kurat6rium biztositja az Alapitvhny alapito okirata szerinti folyamatos mrikod6sdt, gondoskodik
arr6l, hogy az Alapitvhny vagyonht az alapit6 okiratban rdgzitett c6loknak megfelel6en haszn6ljSk fel.

A kurat6rium meghat6rozza

a

kitrizott c6l megval6sit6s6hoz sziiks6ges szem6lyi

gondoskodik azoknak biztosit6sSr6l.

6s

t6rgyi felt6teleket,

jogosult az alapififinyi vagyon adta lehet6sdgek keretei
kozcjtt az alapitvhny kozhasznir c6lkitrizdseit a legsz6lesebb kdrben a legc6lravezetobb eszkozdkkel 6s

A mindenkori kurat6rium elnoke koteles

6s

m6don megva16sitani.

A kurat6rium

feladatainak megval6sit6sa sor6n onk6ntes segftok mellett fizetett alkalmazottakat is
foglalkoztathat. Az alapitvSny munkav6llal6i felett a munk6ltat6i jogokat a Kurat6rium gyakorolja.

A

kurat6rium feladata, hogy adom6nyok gytijt6se irtj6n 6s az alapifrfinyhoz val6 csatlakoz6s

elomozditdshval az alapitv6nyi vagyon folyamatos p6tlSshraill. gyarapiths6ra torekedjen.

A Kurat6rium kizhr olagos feladat- 6s hat6skore :
- ddnt6s a rendelkezdsre 6116 vagyon felhasznSlSs6r6l;
- az Alapitv6ny 6ves gazdas6gi terv6nek elfogad6sa;
- dont6s az Alapifrfiny sz6mviteli besz6mol6j6nak 6s melldkleteinek / kozhasznris6gi

-

kiegdszit6

/

6s

elfogad6sSr6l,
kurat6rium iigyrendj6nek meghathrozilsa;
Alapitv6ny szabillyzatainak elfogad6sa.

Az

Alapitvhny koteles a besz6mol6 j6vhhagyhshval egyidejrileg kozhasznfsdgi melldkletet kdsziteni
amelyei a besz6mol6val azonos m6don koteles let6tbe helyezni 6s kozzdtenni.
Az Alapitvhny koteles a jovhhagyhsra jogosult testiiltet 6ltal elfogadott besz5mol6j6t, valamint
kozhasznris6gi mell6kletet az adott iizleti 6v mdrlegfordul6j6t koveto dtddik h6nap utols6 napj6ig
m6jus 3l.lletdtbe helyezni eskozzetenni a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen.

A

kozhasznf szervezet besz6mol6j6ba, kozhasznris6gi melldkleteibe b6rki betekinthet, abb6l saj

kolts6s6re m6solatot k6szithet.

A Kurat6rium elnoke:
- irhnyitja a Kurat6rium munk6j6t;
- osszehivja 6s vezeti a Kurat6rium iil6seit, vdgrehajtja a kurat6rium dontdseit;
- on6ll6an kdpviseli a Kurat6riumot 6s az AlapitvSny.t harmadik szem6lyekkel szemben;
- gondoskodik olyan nyilvhntaftils vezet6s6rol, amelybol a kurat6rium dont6s6nek tartalma, idopontja,
hat6lya, a dont6st tSmogat6k 6s ellenzok szhmarhnya 6s szem6lye meg6llapithat6
- gondoskodik a dont6seknek az drintettekkel val6 kozldsi ill. nyilvdnoss6gra hozatali m6dj616l;
- gondoskodik az Alapitv6ny miikod6s6nek, szolgSltat6sa ig6nybev6tele m6dj616l, besz6mol6i
kozl6s6nek nyilvSntartSs6r6l;
- biztositja az Alapitvfiny mrikod6s6vel kapcsolatban keletkezett iratokba tortdno betekint6st az
Alapitv6ny sz6khely6n elor e e gy eztetett idopontban.

A kurat6riumot dvente legal6bb egyszer 6ssze kell hivni ir5sban, igazolhat6 m6don.
Ir6sbeli igazolhat6 m6don tort6no kdzbesft6snek min6si.il az aiilnlott t6rtivev6nyes kiildem6nykd
tovhbbh a tasnak az elektronikus levelezdsi cimdre tort6no k6zbesit6s azzal. how a k6zbes
visszaigazol6sra keriiljon /elektronikus t6rtivevenyl. Kdzbesitettnek kell tekinteni a meghi
amennyiben azt ameghivott f6l szem6lyesen Stveszi, es azt al6irhs6val l6tja el.
Az iil6st a kurat6rium elnoke hivja ossze meghiv6val. A meghiv6naktartalmaznia kell az alapitvhn
nevdt 6s szdkhelydt, a kurat6riumi i.ilds helydt, idej6t, a napirendi pontot. A napirendet a meghiv6ba
olyan r6szletess6ggel kell feltiintetni, hogy a szavazhsra jogosultak atilrgyalni kiv6nt tdmakorcikbe
6llSspontjukat kialakithass6k. A meghiv6t a kurat6riumi tagoknak igazolt m6don 6s olyan id6ben ke
megki.ildeni, hogy a meghiv6 kezhezvetele 6s a kurat6rium [l6s idopontja kozott legal6bb 8
elteljen.

B6rmely kurat6riumi tag kdrheti kurat6riumi iil6s osszehivdsht a c6l 6s ok megjelol6s6vel. Ilyen
kdrelem eset6n a kurat6rium elnoke koteles a k6relem be6rkez6s6tol sz6mitott 8 napon beliil int6zkedni
az iil6s osszehiv6sSr6l. Ha ennek a kotelezetts6g6nek nem tesz eleget a kurat6rium elnoke, a
kurat6rium iil6st a k6relmet el6terjesZ6 tag is osszehivhatja.

A kurat6rium akkor hathrozatkepes, ha azon legalSbb k6t tag jelen van. Hatfirozatdt mindh6rom tag
jelenldte eset6n egyszerti sz6tobbs6ggel, mig k6t tag eset6n egyhangflag hozza. Ugyanez a
hatttrozathozatali szabhly vonatkozik a besz6mol6 6s a m6rleg j6v5hagy5s6r6l, valamint ezzel
egyidejtileg a kcizhasznris6gi melldklet elfogad6s6r6l val6 dont6srol.

A hathr ozat me ghozatalfiban nem szav azhat az,
a.l akit ahathrozat kotelezettsdg vagy feleloss6g al6l mentesitvagy
elonyben rlszesit,
b./ akivel ahathrozat szerint szerzlddst kell kotni
c./ aki ellen ahathrozat szerint szerzodlstkell kotni

a

jogi

szem6ly terh6re m6sfajta

d./ akinek olyanhozzhtarlozoja drdekelt a dont6sben, aki az alapifrfuny alapit6ja

e.l aki a dcint6sben drdekelt m6s szervezettel tobbs6gi befolySson alapul6 kapcsolatban 6ll,vagy
f .l aki egyebk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dontesben.

A kurat6rium tildsei nyilvrinosak,

de a kurat6rium egyes napirendi pontok tekintetdben zSrtkorti iil6st
rendelhet el, amennyiben annak nyilv6noss6ga szemdlyis6gi jogot s6rt.

A kurat6rium iil6s6rol jegyzokdnyvet kell k6sziteni, melyet minden jelenldv6 kurat6riumi tag al6ir.

A Kurat6rium dontdseirol az elnok koteles olyan nyilv6ntarthst vezetni, amelybol a dont6s tartalma,
idopontja, hat6lya, a tdmogat6k 6s ellenzlk szhmarhnya 6s szemdlye meg6llapithat6.lHatitrozatok
Thral

A kurat6rium dont6seit az 6rintettekkel ir6sban, igazolhat6 m6don kozli. Amennyiben dontdse alapjfin
tdmogatSst nyrijt, rigy az lrintetl szem6llyel ir6sbeli megSllapod6st kot.
NyilvSnoss5gra hozatal m6dja -a thmogatott szem6lyes adatai ndlki.il, figyelemmel a szem6lyis6gi
jogokra- a honlapon tort6nik. A kurat6rium dontdsei az alapitvdny sz6khely6n, elore egyeztetett
id6pontban a szem6lyis6gi jog sdrelme n6lkiil megtekinthetok.

Az alapitvhny mrikoddse 6s a szolgSltat6sok igdnybev6tel6nek m6dj6t, besz6mol6it, a kurat6riumi til6s
meghiv6jSt az elozetes 6rtesitdsi idokozben, a kurat6riumnak /elnok6nek/ dont6seit az Alapi1ivfiny
internetes honlapj 5n -www. mentoov.hu- hozza nyilvSnos s5gra.

Az Alapitvhny miikod6se

sordn keletkezett iratokba szernllyazonoss6g6nak igazolilsht 6s 6rdekdnek

val6szinrisit6s6t kovetoen -a szem6lyisdgi ds m6s alkotm6nyos jogok tiszteletben tarthshval- az
Alapitv6ny szdkhely6n, elozetesen egyeiletett idopontban b6rki betekinthet. Az iratbetekint6st a
kurat6rium elnoke vagy az 6ltala kijelolt kurat6riumitagaz ig6ny bejelentds6t koveto 8 napon beliJlaz
alapitv ilny szdkhelydn

b

izto s itj a.

A kurat6rium megalkotj a azigyrendj6t. A kurat6rium iigyrendje nem Sllhat ellentdtben

az

Alapit6

Okirat rendelkez6seivel.

A kurat6rium tagjait dijazhs nem illeti meg, az esetlegesen felmeri.ilt igazolt kolts6gek megt6rit6s6re
igdnyt tarthatnak, a cdlok veszllyeiletdse ndlki.il.

A l<urat6rirrm tagjai reszere j6ro kolts6gt6rit6st eset6n az egyedi, elszSrnolni kiv6nt k6relneket -a
jogcinr indokolti6ga 6s azelszhnolni hivarit /l<olts6g/ osszegszertis6ge tekintetdben, - a kurat6r'ium
.tnot ., a l<urat6rium elnoke eset6ben a kurat6rium valarnely m6s, 6rdektelen tagja igazolja le,6s a
feltigyelo szerv elnolte ellenjegyzi'
A vezeto tiszts6gviselo, illetve avezetotiszts6gviselonek jelolt szemdly lcoteles valamennyi 6rintett
pozhasznir szervezetet el6zetesen t6j6koztatni arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejtileg rn6s kozhasznir
szervezetndl is betolt.
Az Alap{ndny bankszrimlajafelett val6 rendelkezds; Kapuvdry Gyorgy Gdbor elnok ondll6 aldftdssal
jogosul.t,

7. FeliigYel6

Bizottsfg

A Feliigyel6 Bizotts6g 3 tagb6l6ll. A felligyelo bizotts6gi tagsSg az alapito e tiszts6gre tort6no
felk6r6i6nel< elfogad6i6vatjon l6tre. A feltigyel6 bizottsSgi tagok megbiz6Lshnak id6pontja:
hatarozatlan.

FB elniike:
Benc6n6 Szatm6ri llona Zsuzsdnnu
anyja neve : Durd6s Ilona
lal<ik: 1 I 82 Budapest, Menyecslce utca 25.'7 .em. 42.

FB tagok:
Pet6 Gyiirgyn6
anyja neve: VargYai Anna
lakilt: 1043 Budapest, Kassai utca
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.6.em.36.

Papp Gyiirgyn6
anyja neve: I(irs Ilona
laf<il: 1216 Budapest, Ady Endre 6t41.9. em' 38'

nod.i6ta
Felligyelo Bizotts6g /FB/ tildseinek osszehiv 6shra, a1'tatdrozatk6pess6gre, ahat|tozathozatal
meg.
vonat"kor6 szab6lyotat a FB iigyrendje tartalnazza, az iigyrendet az FB rnaga 6llapitja

A FB sztiks6g szerint, de 6vente legal6bb egyszer iil6sezik'
Az FB-t az elnolc hivja ossze, i ,rl6t idopontja el6tt legal6bb 8 nappal, fr6sban. K6zbesftettnek
l6tja el.
tel<interrdo a megh(v6, ha aztaz drdekelt f6l szern6lyesen 6tveszi 6s al6irSs6val
(r6sban,
az oh megieloles6vel
FB
tag
Az FB elnok hoieles akkor is osszehivni az Lil6st, ha b6rmelyik
kdri.

Az FB lil6se alckor hat6rozatk6pes, ha azon minden tag jelen van. Az FB hat6rozatait nyilt
szav azdnsal,

e

gy

szerii sz6tobbsdgg el hozza'

Ahatfrozatokat ir6sba kell foglalni ,6s azt rninden FB tagnak al6 kell irnia'

tartalnht,
Az FB a;tat1rozatajt aHat1rozatol< T6r5ban tartja nyilv6n. Ebben fel kell ttintetni a dont6s
k6rheti
el,
id6pontj6t, az igen 6s nem szavazatok sziltnffi. Az a tag, aki ltatdtozatot nem fogadta
ldi lonvdlerndny6nelt ir6sba foglal ris6t.

Az FB iil6sei zSrtkoliek,
.ioggal r6szt vehet.

l<Lilou meghiv6sra a kurat6riutn elnoke szavazatijog

ndlklil,

tan6csl<oz6si

Az FB ellenorzi az Alapitvhny mtikod6s6t 6s gazd6lkod6s6t. Ennek sor6n a vezeto tiszts6gviselokt6l
jelent6st, thjekoztathst vary felvil6gosit6st k6rhet, az Alapitvdny irataiba, konyveibe betekinthet,
azokat me gv i zs g6lhatj a.

Az FB tev6kenysdgdrol 6vente azalapit6ijogok gyakorl6j6nak sz6mol be.

Az FB kdteles a Kurat6riumot t6j6koztatni, iil6s6nek

6sszehiv6s6t kezdemdnyezni, ha arr6l szerez
tudom5st, hogy
- az Alapitv6ny mrikdddse sordn olyan jogszab6lys6rt6s yagy az Alapitv5ny 6rdekeit srilyosan sdrt6
cselekm6ny, mulaszt5s tort6nt, amelynek megsztintet6se vagy kovetkezmdnyeinek elh6rit5sa, ill.
enyhit6se a Kurat6rium dont6s6t teszi sziiks6gess6,
- avezeto tiszts6gvisel6k feleloss6g6t megalapozo tdny mertil fel.

A Kurat6rium elnoke azFB inditv6ny6ra a javaslatt6l szhmitott 30 napon beliil koteles a Kurat6rium
iil6s6t osszehivni. E hat6rido eredmdnltelen eltelte :uthn az FB is jogosulttS vrilik a Kurat6rium
osszehiv6sfra. Ha a Kurat6rium tev6kenysdg mtikod6se lebonyolit5sa 6rdek6ben sziiks6ges
int6zked6seket nem teszi meg, az FB koteles halad6ktalanul 6rtesiteni a torvdnyess6gi feliigyelete!
ell6t6 szervet.

Az FB tagok megbizatilsukert dijazhsban nem rdszesiilnek, esetlegesen felmeriilt igazolt kcilts6geik
megt6rit6sdre igdnyt tarthatnak.

8. Osszef6rhetetlens6gi szabdlyok

Az Alapifrfiny

vezeto tiszts6gviseloj6nek minosiil az alapitvhny kezelo szervdnek /Kurat6rium6nak/

elncjke ds tagja.

Yezeto tiszts6gviselo az

a nagykorri

szem6ly lehet, akinek cselekvok6pess6gdt

a

tev6kenysdge

ell6ths6hoz sziiks6ges korben nem korl6toztSk.

Avezeto tisztsdgviselo i.igyvezet6si feladatait szemdlyesen koteles ell6tni.
Nem lehet vezeto tiszts6gviselo az,
- akit brincselekm6ny elkovetdse miatt jogerosen szabads6gvesztds biintet6sre it6ltek, amig a
biintetett elo6lethez fizodo h6tr6nyos kcivetkezm6nyek al6l nem mentesiilt
- akit e foglalkoz6st6l jogerosen eltiltottak. Akit valamely foglalkoz6st6l joger6s bir6i itdlettel
eltiltottak, az eltilt6s hat|lya alatt az itdletben megjelcilt tev6kenys6get folltat6 jogi szemdly
v ezeto tisztsdgviseloje nem lehet.
- aki kciziigyektol eltilt6 itllethat|lya alatt 6ll
- Az eltilt6st kimond6 hathrozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tiszts6gviselo az,
akit eltiltott ak a v ezet6 tiszts6gviseloi tev6kenys6gtol

Az alapitvilny kedvezm6nyezeltje 6s annak kozeli hozzltartoz6ja nem lehet a kurat6rium tagja.
Az alapit6lalapit6i jogok gyakorl6ja, ill. tcirvdnyes k6pviseldje 6s kcizeli hozzfitartoz6i nem lehetnek
tobbs6gben a kurat6riumban.

A

kurat6ritm hathrozathozatalilban nem vehet rdszt az a szem6ly, aki vagy akinek kozeli
hozzhtartozoja ahathrozat alapjhn k<itelezetts6gvagy feleloss6g al6l mentesiil, vagy bdrmilyen m5s
elonyben rdszestil, ill. a megkotend6 jogi.igyletben egy6bkdnt 6rdekelt.
2011. 6vi CLXXV. tv. 38-39.9.-aszerint:
38. $ (1) A dont6shoz6 szerv, valamint azigyvezeto szerv hathrozathozatalSbannem vehet r6szt
az a szem6ly, akivagy akinek kozeli hozzfitartozoja ahathrozat alapjiln
a) kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil,vagy
b) b6rmilyen mds elonyben r6szesiil, illetve a megkotendo jogi.igyletben egy6bk6nt drdekelt.
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(2)Nem minosiil el6nynek a kozhasznu szervezet c6l szerinti juttat6sai keret6ben a bhrki 6ltal
megkcit6s n6lktil ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltatSs, illetve az egyesiilet 6ltal taghnak, a
tags6gi jogviszony alapjhnnyirjtott, l6tesit6 okiratnak megfelelo c6l szerinti juttat6s.
(3) Nem lehet a feliigyelo szerv elnoke vagy tagSa, illetve kdnywizsgilloja az a szem6ly, aki
a) a dont6shoz6 szerv, illetve azigyvezeto szerv elnoke vagy tagtra (ide nem 6rfve az egyesi.ilet
dont6shoz6 szervdnek azontagait akik tiszts6get nem ttiltenek be),

b) a kozhasznf szeryezeltel e megbizathshn kiviili m6s tevdkenys6g kifejt6s6re ir6nyul6
munkaviszonyban vagy munkavdgz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6ll, ha jogszabhly m6skdpp
nem rendelkezik,
c) aklzhaszni szervezet c6l szerinti juttat6sSb6l r6szesiil - kiv6ve a b5rki Sltal megkot6s n6lkiil
ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltatSsokat, ds az egyesiilet 6ltal tagj6nak atagshgijogviszony
alapjfin a l6tesito okiratban foglaltaknak megfeleloen nyrijtott c6l szerinti juttat6st -, illetve
d) az a)-c) pontban meghathrozott szem6lyek kozeli hozzffiartoz6ja.
39. $ (1) A kcizhaszni szewezet megszrin6sdt koveto h6rom 6vig nem lehet m5s kozhasznri
szervezet vezeto tiszts6gvisellje az a szem6ly, aki kor6bban olyan kcizhasznf szervezet vezet6
tisztsdgvisel6je volt - annak megszrin6s6tmegelozo k6t 6vben legal6bb egy 6vig -,
a) amely jogut6d ndlkiil szrint meg rigy, hogy az illlarri ad6- 6s v6mhat6s6gnril nyilv6ntartott
ad6- 6s vhmtartozfls6t nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az fillami ad6- 6s v6mhat6s6g jelentos osszegri ad6hiSnyt tfirtfel,
c) amellyel szemben az illlami ad6- 6s v6mhat6s6g ijzletlezhrhs intdzked6st alkalmazolt, vagy
ijzletlezfir 6st he lyette s ito b irs 6 got szab ott k i,
d) amelynek adoszhmht az illlami ad6- 6s vSmhat6s6g az adozhs rendjdrol sz6l6 torvdny szerint
felfiiggesztette vagy torolte.

(2) A vezelo tisztsdgviselo, illetve az ennek jel<ilt szemdly koteles valamennyi drintett
kozhasznf szervezetet elozetesen thjdkoztatni ar6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejrileg m5s
kozhasznri szerv ezetnll is betcilt.

A

feli.igyelo bizotts6g tagSa az a nagykoni szem6ly lehet, akinek cselekv6kdpess6g6t a tev6kenys6ge
elliltilshhoz sziiksdges korben nem korlStoztSk. Nem lehet a feliigyel6 bizottshgtagja, akivel szemben a
vezeto tiszts6gvisel6kre vonatkozokizhr6 ok 5ll fenn, tovhbbh aki vagy akinek ahozzhtartoz6jaajogi

szem6ly v ezet6 tiszts6gviseloj

e,

9. Beszdmoldsi szabdlyok

Az Alapifrfiny koteles

a sz6mviteli besz6mol6jSval egyidejtileg kozhasznris6gi 6s kieg6szito

melldkletet is kdsziteni.

A kdzhasznirs6gi mell6kletben be kell mutatni:

-

a szervezet 6ltalvegzett kozhasznri tevdkenys6get
ezen tevdkenys6gek f6 c6lcsoportjait 6s eredmdny6t
a kozhasznri j og6ll6s megSllapit ilshhoz szilks6ges adatokat, mutat6kat

A kozhasznf s6gi mell6klet tarlalmazza:

-

a vagyon felhaszn6lilshval kapcsolatos kimutatrist

akozhasznir c6l szerinti juttat6st
avezeto tiszts6gviselonek nyirjtott juttatSsok osszegdt 6s
a jtitathsban r6szesiilo vezeto tisztsdgviselok felsorolSs6t
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A kozhasznris6gi mell6klet k6szit6s els6dleges c6lja annak al|thmasrtilsa, hogy a szewezet megfelel a
kozhasznris6g rij felt6telrendszer6nek: a megfelel6 er6for6s 6s a megfelelo tSrsadalmi t6mogatotts6g
kritdriumSnak.

10.

A gazddlkodds 6ltal6nos szabflyai

Az Alapitvhny a

gazdillkod6sa sor5n el6rt eredm6ny6t nem osrthafia fel, azt az Alapit6 okiratbanmeghatSrozott kozhasznri tev6kenys6gre kell fordftania. Az Alapitvhny befektet6si tev6kenys6get nem

vegez.

Az Alapitvhny az

fillamhhztartSs alrendszereitol -normativ thmogaths kiv6tel6vel- csak ir6sbeli

szerz6d6s alaplfin r6szesiilhet t6mogat6sban.

A szerz6ddsben meg kell hat6rozni a tSmogat6ssal val6 elsz6mol6s felt6teleit

6s m6dj6t.

ill. szolgdltatdsokat egy6ni kdrelem alapjhn is nyrijthat a Kurat6rium.
ill. v6llalkozSsi tev6kenys6g6bol szhrmaz6 bevdteleit 6s
r6forditdsait elkiilonitetten kell nyilv6nhrtani.
T6mogatSsokat,

Az Alapitvdny

a c6l szerinti tev6kenys6g6bol,

Az

Alaprtv6nyi vagyonb6l fedezhetoek az Alapitv6ny cdljai megval6sit6sa 6rdekdben igazoltan
felmeriilt kolts6gek, igy kiilonosen:

-

alap itv 6ny ko zhasznri c 6 lj ain ak me gval
alapitv 6ny mrikcid6s i k<ilts6 gei

- munkaviszonyban 6ll6k munkab6re
- frzetett alkalmazollak dijazhsa
- igazolt ko lts6 gt6rit6s

6s

6s

it6s a

jSrul6kos koltsdgei

A kozhaszni szervezet avezeto tiszts6gviselot, atfimogat6t, az 1nkdntest, valamint e szemdlyek kozeli
hozzhtartoz6jflt -a b6rki riltal megkot6s n6lkiil ig6nybe veheto szolg6ltatSsok, ill. a ldtesito okirat6nak
megfelelo juttatSsok kivdteldvel- c6l szerinti juttat6sban nem r6szesitheti.

11.

Kiizc6lf adomdnygyiijt6s szabilyai

nem j6rhat az adomfinyoz6k, valamint
jogok
6s az emberi m6lt6s6g s6relm6vel.
m6s szem6lyek zaklathshval, a szem6lyhez frizodo
Fenti adom6nygyiijt6s csak a kozc6hi szervezet ir6sbeli meghatalmazhsa alapjfinvegezheto.
A kozhaszni szervezet r6szdrejuttatott adom6nyokat a kdnyv szerint, ennek hi5ny6ban a szok6sos
piaci 6ron kell nyilv6ntart6sba venni.

Az Alapitvhny nev6ben vagy clljhra tort6n6 adom6nygyrijt6s

12. Vegyes rendelkez6sek

Az AlapitvSnyjogi szem6ly, jogi szem6ly st6tus6t anyilvhntart6sba v6tellel nyerte el.
Az Alapifrfiny hatlrozatlan idore jtitt l6tre. Az Alapitv6ny a nyilv6ntart6sb6l val6 torl6ssel sziinik
meg.

Megszrinik az Alapifr 6ny, ha
a.l az alapitvhny a clljht megval6sitolta 6s az alapito rij cdlt nemhathrozott meg
b.l az alapitvfiny cdlj6nak megval6sitdsa lehetetlenn6 v5lt, 6s a c6l m6dosit6sr{ra vagy m6s
alapitvhnnyal val6 egyesi.il6sre nincs m6d, vagy
c.l az alapitvhny hhrom 6ven 6t a c6lja megval6sitSsdra 6rdek6ben nem folytat tev6kenys6get.

Az alapit6 nem sziintetheti meg az Alapitvhnyt.
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Ha valamely megszrin6si ok bekovetkezik, a kurat6rium 6rtesiti az alapit6ijogokat gyakorl6 szem6lyt
a sziiksdges int6zked6sek megt6tele 6rdek6ben, 6s a megszrin6si okot kozli a felilgyel6 bizotts6ggal.

Ha az alapit6i jogokat gyakorl6 szem6ly megszrin6si ok alapj6n harminc napon beltl 6rdemi
int6zked6st nem hoz, a kurat6rium ezt kovet6en koteles a nyilv6ntart6 bir6s6ghoz bejelenteni a
megszrin6si okot. A bejelentds k6sedelmes volt6b6l vagy elmulaszt6s6b6l eredo k6rokert az
Alapitv6nnyal

6s

harmadik szem6lyekkel szemben a kurat6rium tagjai egyetemlegesen felelnek.

alapitvfiny jogut6d ndlkiili megsziin6se eset6n a hitelezok kiel6git6se ut6n megmarad6 vagyona z
alapit6t illeti, azzal, hogy az alapit6t megillet6 vagyon nem haladhatja meg az alapit6 6ltal az

Az

Alap itvAnynak j uttatott vagyont.
A tov6bbi fennmarad6 vagyont az Alapitvhny c6ljaihoz hasonl6 c6lra kell forditani.

A Ptk. 3:396. $-ban foglaltak alapjhn az alapitSi jogokat 6s kotelezetts6 geket az alapito iltrthhzhatja,
ha az alapit6 okiratban v6llalt vagyoni hozzhjhrulls6t teljesitette . Az 6truhhz6s ir6sban tort6nik., felek
me g6llapod 6sa alapj 6n.

A jelen okiratban nem szab6lyozott

kdrd6sekben a PolgSri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
jogr6l,
a kozhasznrisSgi jog6ll5sr6l, valamint a civil szervezetek mrikod6sdrol 6s
torv6ny, az egyesiil6si
t6mogat6sr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tcirv6ny, a civil szewezetek bir6s6gi nyilv6ntart6shr6l 6s az
ezzel osszefiiggo elj6r6si szab6lyokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXI torv6ny rendelkezdseit kell
alkalmazni.

Budapest, 20i8. jrinius 29.

alapit6

Tanuk: n6v, cim, alfiirils:

Alulirott dr. Szalai Magdolna iigyvdd igazolom, hogy az alapit6 okirat egys6ges szerkezetbe foglalt
szovege megfelel az alapit6 okirat m6dosit6sok alapjhn hatSlyos tartalm6nak.

M6dosit6s d6lt betrivel ielezve
Ellenje

, 2018.
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