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GOMBOLYAG „MEZEI ISKOLA” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
AZ ÚJ JOGI KÖRNYEZETNEK VALÓ MEGFELELÉS CÉLJÁBÓL ÚJRASZÖVEGEZVE,
ÚJRASZÁMOZVA, TELJES TERJEDELMŰ MÓDOSÍTÁS FORMÁJÁBAN
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. §-a alapján alulírott, Dr. Peller György (Szül::
Budapest, 1973.05.17., Anyja neve: Pálmai Hedvig, Lakik: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 52., Szem.ig.sz.:
598088IA), mint alapító jogi személyiséggel rendelkező Alapítványt hozott létre, Gombolyag település fejlesztése,
ezáltal alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kulturált, értelmes szabadidő-eltöltésének
elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és
cselekvés megszerettetésére, mely közhasznú szervezetként történő működését határozta el a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseivel
összhangban az alábbiak szerint:
(Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat az alapító 7/2016.(06.01.) sz. alapítói határozatával került elfogadásra. A
módosításra az alapító 6/2016.(06.01.) sz. alapítói határozata, valamint a Kecskeméti Törvényszék
Pk.60.209/2004/44. sz. végzése alapján került sor. A módosítással érintett pontok jelen egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratban dőlt betűvel kerültek feltűntetésre.)
1. Az alapítvány neve:
Rövidítve:
1.a.

Az alapító neve:

GOMBOLYAG „MEZEI ISKOLA” Közhasznú Alapítvány
GOMBOLYAG Alapítvány
Dr. Peller György
(Szül:: Budapest, 1973.05.17.,
Anyja neve: Pálmai Hedvig,
Lakik: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 52.,
Szem.ig.sz.: 598088IA)

székhelye:

6336 Gombolyag 31. (Szakmár 5047 hrsz.)

fióktelepe:

1141 Budapest, Szugló u. 83

1.b.

Az alapító jogköre:
• az Alapító Okirat módosítása,
• a kurátorok kinevezése és visszahívása,
• a kuratórium értesítése esetén a szükséges intézkedések megtétele, ha a Ptk.3:403.§ (1) bekezdés
a-c. pontjaiban meghatározott feltételek bármelyike fennáll,
Az alapító nem jogosult az Alapítvány megszűntetésére. Az alapító a fentiekben meghatározott
jogkörén kívül az Alapítvány működésével kapcsolatos valamennyi jogkörét az Alapítvány
Kuratóriumára átruházza.

2. Az alapítvány célja:
A település fejlesztése, ezáltal alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kulturált,
értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik,
készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés megszerettetése. A Gombolyag Alapítvány nyitott minden
cselekvési formára, legyen ez önálló, vagy több partner együttes munkájával megvalósuló, amennyiben ez a
fent megfogalmazott célok elérését segíti elő.
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Három fő tevékenységi területe a környezeti nevelés, a kultúra és a sport, egészségvédelem.
1.) A környezeti nevelés területén egyfelől az ismeretátadásra, másfelől mentalitásunk megváltoztatására
helyezi a hangsúlyt, egy környezetbarátabb és környezettudatosabb attitűd kialakításával.
2.) A kultúra területén (mely a filmművészettől a zenén át a különböző képzőművészetekig minden kulturális
területet lefed) az ismeretátadáson túl, s azzal párhuzamos módon a tolerancia erősítését célozza meg.
Hiszünk abban, hogy aki alkot, de legalábbis képes a kulturális termékek befogadására, az nyitottabbá,
toleránsabbá válik a másság iránt.
3.) A sport, egészségvédelem területén pedig rövidtávon a szabadidő egészséges és élményteli eltöltése,
hosszútávon pedig az egészségmegőrzés valamint a fair play szellemiségének kialakítása a cél.
Természetesen a Gombolyag Alapítvány missziójának tekinti Gombolyag település infrastrukturális
fejlesztését, szűkebb és tágabb társadalmi és természeti környezetével való baráti és szerves együttélés
kialakítását, valamint a helyi hagyományok őrzését, értékeinek bemutatását, az ország más tájairól vagy a
más országokból érkező fiatalok számára.
Az alapítvány típusa: magánalapítvány.
3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól, politikusoktól független, azoktól
támogatást nem kaphat, azoknak támogatást nem adhat, országgyűlési, megyei és fővárosi önkormányzati
választásokon képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.
Az alapítvány kifejezett gazdasági tevékenységet nem folytat, csak az alapítványi cél megvalósításával
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az alapítvány a Ptk.3:379.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakat maximálisan köteles betartani.
4. Az alapítvány vagyonát a céljának megfelelően a jelen Alapító Okiratban meghatározott módon kell kezelni és
felhasználni. Az alapító az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja vissza és nem követelheti vissza.
Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapító és az esetleges csatlakozó jogutódra is. Az alapítvány vagyona
terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni
szolgáltatás, akit az Alapító Okirat vagy – az Alapító Okirat rendelkezése hiányában – az erre jogosult
alapítványi szervezet (a kuratórium) kedvezményezettként megjelöl.
5. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében az Ectv. 32.-37.§-ai figyelembevételével az Ectv 2. § 20. pontja
szerint az Alapítvány által ellátott közfeladatokhoz kapcsolódóan – azokat közvetett módon elősegítendő – a
következő közhasznú tevékenységeket folytatja (az adott közhasznú tevékenységnél zárójelben jelölve, hogy
azt mely jogszabályhely(ek) által előírt közfeladathoz kapcsolódóan végzi):
-

köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú
művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás (2011. évi CXC törvény a nemzeti
köznevelésről 4.§ (1) a)-u). /Az állam gondoskodik az alapfeladatok ellátásáról, az óvodai nevelés
kivételével./

-

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások (2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 8. pont) /Az önkormányzat feladata./

-

kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális örökség
helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása (2011. évi CLXXXIX törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 7. pont). /A helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok./

-

helyi környezet- és természetvédelem (2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 11. pont.) /Az önkormányzat feladata./

-

hulladékgazdálkodás (2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§
(1) bek. 19. pont.) /Az önkormányzat feladata./

-

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország
helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 4. pont.) /Az önkormányzat feladata./
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-

környezet- egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása (2011. évi
CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 5. pont.) /Az
önkormányzat feladata./

-

egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése (2004. évi I.
törvény a sportról 49.§ c)-e). /Állami feladat./

Az alapítvány nem közhasznú tevékenységei:
•
filmes produkciók támogatása, gyártása és forgalmazása
•
képzéseket, szemináriumokat, konferenciákat rendez
•
nemzetközi projektekben vesz részt, szerény eszközeivel elősegíti az európai integrációs
folyamatot
Az alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, az alapítvány
szolgáltatásai az alapítvány munkavállalói és önkéntesein kívül más személyek számára is
hozzáférhetőek (Ectv. 32.§ (3) bekezdés).
Az alapítvány:
-

gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú és az Alapító Okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi;
a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel és az Alapító Okiratban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.

6. Az alapítvány nyitott, ezért az alapítványhoz bármely belföldi és külföldi magánszemély, illetőleg jogi
személy a cél megvalósításához adományozóként csatlakozhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért, és a
cél eléréséhez vagyoni vagy természetbeni hozzájárulást adhat.
Az alapítvány vagyonát a csatlakozó bármilyen módon gyarapíthatja pénz, ingatlan vagy ingó vagyontárgy,
vagyonértékű jog, szolgáltatás, eszköz stb. adományozásával, melyek elfogadásáról és felhasználásáról az
alapítványt kezelő kuratórium dönt.
A csatlakozó az alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.
7. Az alapítvány induló vagyona 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, mely összeget az alapító az Alapító
Okirat aláírásától számított 5 napon belül az alapítvány nevére nyitott bankszámlán elhelyezett.
8. Az alapítványi vagyon kezelését és felhasználását az Alapító által felkért 3-7 tagú kuratórium végzi. A
kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium valamennyi tagja vonatkozásában az
Ectv. 39.§ (1) bekezdés a.-d. pontjaiban meghatározott kizáró feltételek nem állhatnak fenn. A kuratórium
tagjai az alapítványt előzetesen tájékoztatni kötelesek arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betöltenek.
a.

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket a kuratórium elnöke
hívja össze írásban, melyet az ülést megelőzően legalább 15 nappal korábban kell kiküldeni a napirend
közlésével egyidejűleg.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Alapítvány nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A Kuratórium az ülését az Alapítvány székhelyén tartja.
Ha a Kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A Kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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Bármely tag írásos javaslatára, - melyben meghatározza az összehívás okát és célját – az elnök köteles
a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni a rendkívüli ülés harminc napon belüli
időpontra történő összehívása iránt. Ha a meghívás nem történne meg időben, úgy az ülést bármely
tag összehívhatja.
A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a kurátorok 2/3-a részt vesz. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, illetve az az alapján megkötendő jogügyletben.
Ha a Kuratórium határozatképtelen, úgy az ülést meg kell ismételni. A megismételt ülés összehívására
és napirendjére vonatkozóan a rendkívüli ülés összehívásának szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
az elnök a határozatképtelen ülés napjától számított nyolc napon belül köteles intézkedni az ülés 30
napon belüli időpontra történő összehívása iránt.
b.

A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén érvényes
határozatot hozni nem lehet, hanem meg kell ismételni a szavazást. Ismételt szavazategyenlőség
esetén a határozat-tervezetet le kell venni a napirendről és a következő kuratóriumi ülésre új határozati
javaslatot kell előterjeszteni.
A kuratórium határozatait a székhelyén történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra, továbbá
működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnök hozzájárulásával bárki betekinthet az
Alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az Alapítvány működésének, szolgáltatásai
igénybevételének módjáról szóló tájékoztatást, valamint beszámolóit, a kuratórium határozatait az
Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve a http://gombolyag.com/alapitvany oldalon
hozza nyilvánosságra. A kuratóriumi döntésekkel érintettekkel a döntések közlése személyesen, a
döntés írásbeli átadásával, az átvétel érintett által történő igazolásával, illetve az érintett részére
ajánlott postai küldeménnyel történik.

c.

A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a határozat tartalma, időpontja
és hatálya, illetőleg a határozatot támogatók és ellenzők száma és személye.
A kuratórium kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:
-

az alapítványi célok megvalósítására teendő intézkedések meghatározása,
csatlakozási szándékok és vagyonrendelések elfogadása,
a kuratórium, mint az alapítvány ügyvezető szerve Szervezeti és Működési Szabályzatának
megállapítása, jóváhagyása,
vállalkozásokban való részvételről és befektetésekről való döntés,
az Alapító Okiratban meghatározott fel nem használható összeget meghaladó gazdálkodási
kérdésekről való döntés,
az éves beszámoló és vele egyidejűleg készített közhasznúsági melléklet jóváhagyása,
a Ptk.3:403.§ (1) bekezdés b. és c. pontjaiban meghatározott feltételek esetén az alapító értesítése
a szükséges intézkedések megtétele érdekében,
bejelenteni a nyilvántartó bírósághoz a megszűnési okot, ha az alapító a kuratórium által kért
szükséges és érdemi intézkedést nem hozza meg a megszűnési ok alapján 30 napon belül,
a jogszabályok, illetve az Alapító Okirat által hatáskörébe utalt döntések meghozatala.
a jelen Alapító Okirat felhatalmazása alapján a kuratórium belső szabályzatot készít az Ectv. 37.§
(3) bek. a-d. pontjaiban meghatározott rendelkezésekről,
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-

d.

dönt az alapítványhoz való csatlakozásról, felajánlásról, adomány elfogadásáról,
határoz a pályázati kiírásokról, azok megítéléséről illetőleg az alapítvány tevékenységének,
gazdálkodásának nyilvánosságra hozataláról,
illetve a kuratórium dönthet arról, hogy az alapítvány, munkájának segítésére alkalmazzon-e főill. részmunkaidős dolgozókat (akiknek munkáltatója a kuratórium elnöke)

A kuratórium tagjainak összeférhetetlenségére az Ectv.39.§-án kívül az alábbi előírások vonatkoznak:
Kizáró okok, összeférhetetlenségi szabályok:
(1) Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a Kuratóriumi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki
a Kuratóriumi tagi feladatokat nevében ellátja. A Kuratóriumi tagra vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell.
(3) A Kuratórium tag feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet Kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet Kuratóriumi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Kuratóriumi tag az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(7) Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
(8) Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az Alapító Okirat
eltérő rendelkezése semmis.
(9) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
(10) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
Nem lehet cél szerinti juttatásban részesíteni az alapítvány vezető tisztségviselőjét, támogatóját,
önkéntesét, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóját – a bári által megkötés nélkül igénybe
vehető szolgáltatások kivételével (Ectv.42.§ (2) bekezdés).

9. A kuratórium 3 főből áll, akiket az alapító nevez ki 5 (öt) évre, és akik közül legalább kettőnek állandó
belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
A kuratóriumi tagság, és a kuratóriumban betöltött tisztség a kinevezés kinevezett általi elfogadásával jön
létre. A kuratóriumi tagok tevékenységük ellátásért díjazásban nem részesülnek.
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2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig:
A kuratórium elnöke:
Lakcíme:

Gábeli Tamás kuratórium elnöke
2084 Pilisszentiván, Dózsa-köz 6.

A kuratórium tagjai:
1. Név:
Lakcíme:

Bartalis Katalin kuratóriumi tag
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 94.

2. Név:
Lakcíme:

Görögh Ferenc kuratóriumi tag
2085 Pilisvörösvár, Szent János utca 9.

A Kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat, akadályoztatása esetén a kuratórium két tagja
együttesen gyakorolhatja a munkáltatói jogokat, azaz a munkáltatói jogokkal kapcsolatos jognyilatkozatokat
együttesen gyakorolhatják és együttesen jogosultak az ehhez kapcsolódó egyoldalú vagy kétoldalú
jognyilatkozatok megtételére és aláírására. Az elnök a Kuratórium meghatalmazása alapján jogosult munka,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb szerződést kötni, ilyen megállapodás módosítására vagy megszüntetésére
vonatkozó szerződést kötni, egyoldalú megszüntető jognyilatkozatot tenni. Az elnök köteles gondoskodni,
hogy az Alapítvány könyvvezetése, az éves beszámoló és a vele egyidejűleg készített közhasznúsági melléklet
megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, az iratkezelés pedig naprakész és áttekinthető legyen.
Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az Ötvenmillió forintot, az Alapítók kötelesek a
Kuratóriumtól elkülönült felügyelőszerv létrehozásáról haladéktalanul intézkedni.
A Kuratóriumi tagság megszűnése:
Megszűnik a kuratóriumi tag megbízatása:
a)
visszahívással;
b)
lemondással;
c)
a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
d)
a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
e)
a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A kuratóriumi tag visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tag a kuratóriumi tisztség ellátására érdemtelenné
válik. Érdemtelenné válik a kuratórium tagja, ha tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti.
10. Az alapítvány képviselője:
a kuratórium elnöke, aki külső szervek felé egyszemélyben jogosult
képviseletre, valamint a munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlására.
11. A kuratórium tagjai utalványozási jogukat mindenkor akként gyakorolják, hogy közülük az elnök önállóan és
a kuratórium két tagja együttes aláírással jogosult az alapítvány bankszámlája felett rendelkezni.
12. Az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 50.000.000,- Ft-ot, így az Ectv. 40.§ (1) bekezdés szerinti
felügyeleti szervet nem hoz létre.
13. Az alapítvány a felhasználható vagyonrészből céljai megvalósítása érdekében az Ectv. előírásainak
megfelelően gazdálkodási tevékenységet folytathat, olyan gazdasági társaságot alapíthat, illetve olyan
társaságnak lehet tagja, amelyben a felelőssége nem korlátlan felelősség (Ptk.3:379.§ (3) bekezdés).
Az alapítvány adománygyűjtést, továbbá tevékenységéből származó bevételei és ráfordításai nyilvántartását az
Ectv. előírásainak megfelelően köteles végezni.
14. Az alapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, valamint a csatlakozók hozzájárulásai, illetve az
alapítványi vagyon hozadékai használhatók fel. Az alapítvány Alapító Okiratának 5. pontjában meghatározott
feladatokkal kapcsolatos közhasznú szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az alapítvány kuratóriuma jogosult és
köteles az alapítvány vagyonának gyarapítására és kezelésére. Az alapítvány támogatásában részesülők
köréről a kuratórium jogosult dönteni. A kuratórium döntésénél csak a közhasznúság szempontjait veheti
figyelembe és a részesülők körét semmilyen formában nem korlátozhatja, illetve nem zárhatja ki olyan
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feltételrendszer megteremtésével, amely az alapítvány esetleges támogatását összeköti közvetlen vagy
közvetett formában a támogatásban részesítéssel.
Az alapítványi vagyon hozadékának 100%-a használható fel a jelen Alapító Okirat szerinti alapítványi cél
eléréséhez.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban
meghatározott tevékenységre kell fordítania.
Az alapítvány az Ectv.44.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott tilalmakat maradéktalanul köteles betartani.
15. Az alapító az alapítvány vagyonának felhasználását bármely időpontban jogosult ellenőrizni.
16. A kuratórium az alapítvány a működésével kapcsolatos éves beszámolót köteles készíteni a hatályos
jogszabályok figyelembevételével és az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet köteles készíteni és azt a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és
közzétenni, és az Alapító rendelkezésére bocsátani. A közhasznúsági beszámolóba, illetve mellékletbe bárki
betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet.
Az éves beszámoló és az ezzel egyidejűleg készített közhasznúsági melléklet jóváhagyására vonatkozó
kuratóriumi ülést a tárgyévet követő év, legkésőbb május 31. napjáig kell összehívni az Alapító Okirat 8.
pontjában meghatározott eljárási rend, valamint az ott szabályozott közlési és nyilvánosságra hozatali mód
betartásával.
17. Az alapítvány határozatlan időtartamú.
18. Az alapítvány a jogszabályban meghatározott esetekben szűnik meg.
19. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát az Alapító rendelkezése szerint más hasonló
jellegű alapítvány részére kell adományozni.
20. Az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
21. Az alapítvány induló vagyona hozadékának az adott évben fel nem használt része az alapítvány tőkéjét növeli.
22. Az adományozók az Alapító Okiratban lefektetett célokkal és elvekkel összhangban álló, külön feltételt az
Alapító egyetértésével tehetnek. Ezt az adományozói nyilatkozatot az Alapítványi Okirathoz hitelesített írásos
mellékletként kell csatolni.
24. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapítványra vonatkozó
rendelkezései, a közhasznú jogállásról pedig a Civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV törvény rendelkezései, valamint az alapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.
Záradék: Alulírott igazolom, hogy jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalására a Kecskeméti
Törvényszék Pk.60.209/2004/44. sz. hiánypótló végzése alapján került sor.
Budapest, 2016. június 1.

……………………………………………
Dr. Peller György alapító
Jelen egységes szerkezetű, módosított Alapító Okiratot készítettem és az Alapító aláírásával egyidejűleg Budapesten,
2016. év június hónap 1. napján ellenjegyzem:

…………………………….
dr. Bándi Gábor, ügyvéd

