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A „ HORGONY" Pszichiátriai Betegekért 

 Közhasznú Alapítvány 

alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövege 

Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1. / pontban megjelölt Alapító a 

Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény 3:378. §-a  alapján az ott 

meghatározott tartós közérdekű cél folyamatos megvalósítására alapítványt hozzon 

létre az alábbi  feltételekkel. 

 

Az alapítvány Magyarország törvényeit betartva, a hozzá csatlakozók  akaratának 

megfelelően  közhasznú szervezetként működik. 

 

 

1. Általános rendelkezések: 

 

Alapító: 

 

Mics Jenő 

lakcím: Litér, Diófa u. 

 

(Megjegyzés : Az alapító 2010. október 19. napján bekövetkezett halálát követően az 

alapítói jogokat a Veszprém Megyei Bíróság mint cégbíróság 6.Pk.60.180/2006/10. 

számú végzése értelmében jelenleg a Veszprémi Törvényszék gyakorolja.) 

 

Az alapítvány neve: 

 

„HORGONY” Pszichiátriai Betegekért  Közhasznú Alapítvány  

 

Az alapítvány székhelye: 

 

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u. 26/a . 

 

2. Az alapítvány célja: 

 

A pszichiátriai betegek ellátásának támogatása 

 

A fő célon belül: 

- a "Csolnoky Ferenc" Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozójának fejlesztése 

és működési feltételeinek javítása, 

- a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.   évi III. törvény, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvényben foglaltak 
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megvalósítása, 

- illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 39/F-G-H-I. §-ai, 

(közösségi pszichiátriai ellátás) 74-80. §-ai (nappali ellátás) és 110/A. §-a 

(támogatott lakhatás és intézményi ellátás) szerinti szakmai tevékenység folytatása 

 

 továbbá: 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

- rehabilitációs foglalkoztatás, 

- emberi- és állampolgári jogok védelme,  

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,  

- tudományos tevékenység, kutatás, 

- az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás,  

- az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkozás tanítása, 

- az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése,  

- tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése, klubok működtetése,  

- kulturális tevékenység, 

- közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások bemutatása. 

- közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető - szolgáltatások. 

 

3. Az alapítvány jogállása: 

 

Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány határozatlan időre alakul.  

 

Az alapítvány mint jogi személy saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettséget 

vállalhat, pert indíthat és perelhető, önállóan gazdálkodik és céljai 

megvalósításához szükséges saját vagyonnal rendelkezik. 

Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez annak bírósági 

nyilvántartásba vétele szükséges. Nyilvántartásba vétel után az alapító az 

alapítványt nem vonhatja vissza. 

 

 

4. Csatlakozás az alapítványhoz: 

 

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, aki 

az alapítvány céljaival egyetért és jelen alapító okirat 2. pontjában 

megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárul. A csatlakozási 

szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a kuratórium dönt.  A 

csatlakozó a csatlakozással az alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá.  
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5. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:  

 

Az alapítvány az alapító okirat 2. pontjában meghatározott céljai keretében  az 

alábbi közhasznú tevékenységeket végzi :  

- A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.  évi III. törvény, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak 

megvalósítása, 

- illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 39/F -

G-H-I. §-ai, (közösségi pszichiátriai ellátás), 74-80. §-ai (nappali ellátás) és 

110/A.§-a (támogatott lakhatás és intézményi ellátás) biztosítása.  

 

Ezen belül 

 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

- tudományos tevékenység, kutatás, 

-         nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,   

- kulturális tevékenység, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,  

- emberi és állampolgári jogok védelme, 

- rehabilitációs foglalkozás,) 

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 

- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek 

által igénybe vehető - szolgáltatások. 

Az alapítvány  közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy közhasznú 

tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény , valamint a helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzatnak kell 

gondoskodnia. 

Az alapítvány tevékenységét a bírósági bejegyzést követő nappal kezdi meg.  

 

6. A közhasznú tevékenység alapelvei:  

 

Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik, közhasznú szolgáltatásaiból bárki 

részesülhet. 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag 

közhasznú tevékenységére fordítja. 

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, 

megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, semminemű 

pártpolitikai tevékenységet nem folytat. 
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7. Az alapítvány induló vagyona: 

 

Az alapító jelen okirat aláírásától számított 8 napon belül alapítvány az alapítvány 

számlájára egyszeri átutalással 50 000-Ft, azaz Ötvenezer forint készpénzt helyez 

el. 

 

Az alapítvány induló vagyona 50 000-Ft, azaz Ötvenezer forint. 

Az alapítvány induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 4. pontjában 

meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a 

kezelőszerv gazdálkodásának eredményével. 

8. Az alapítványi vagyon működtetése:  

 

Az alapítvány teljes vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (a kuratóriumot) 

illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, 

kötvényt, kincstár vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait 

szolgáló jövedelmező vállalkozásokban vehet részt, illetve az alapítvány 

működésének megindításához használhatja fel. 

9. Az alapítvány anyagi forrásai és gazdálkodása:  

 

Az alapítvány bevételei az alapítványhoz csatlakozó jelen alapító okirat 4. 

pontjában meghatározott személyek hozzájárulásaiból, (befizetéseiből), vállalkozási 

tevékenységéből, a kuratórium gazdálkodásának eredményéből, valamit egyéb 

forrásokból (p1. pályázat, stb...) képződnek. 

Az alapítvány kiadásai (költségei) az alapítványi cél megvalósítása érdekében 

felmerült közvetlen kiadások (költségek), vállalkozási tevékenység közvetlen 

költségei (kiadásai) és egyéb közvetett költségek (kiadások).  

 

10. Az alapítványi vagyon felhasználása: 

 

Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány vagyonából a kezelő 

döntése alapján közvetlen támogatás nyújtható, vagy pályázat útján ösztöndíj 

adható, támogatás nyújtható, és alapítványi díj létesíthető olyan tevékenységek 

elismerésére, amelyek az alapítványi cél elérése érdekében jelentős szellemi, 

elméleti vagy gyakorlati eredményt hozhatnak. 

 

11. Az alapítvány kezelője: 

 

Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 4 tagú kuratórium kezeli. A 

kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel, és határozatlan 

időre bízza meg. Az alapítványi vagyon felhasználásáért a kuratórium felelős, arról 

a kuratórium dönt. 

 

Az alapítvány kuratóriumát az alapító az alábbiakban jelöli ki:  

 

Dr. Balczár Lajos elnök 

lakcím: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u. 26./a. 
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Dr. Vándorfi Győző alelnök 1. 

lakcím: 8200 Veszprém, Templom u. 9. 

 

 

Dr. Vargáné dr. Lajtai Hajnalka alelnök 2 . 

lakcím: 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 29/F 

Dr. Rakk Erika alelnök 3. 

lakcím: 8220 Balatonalmádi, Tóth Árpád u. 6. 

A kuratórium tagjai előzetes nyilatkozatukkal a kuratóriumi tagságot elfogadják. 

 

A kuratóriumi tagnak lemondás, vagy más okból való megszűnése esetén az 

alapító döntését kell kérni. 

A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapító jogosult új kuratóriumi tagokat 

kijelölni. A kuratóriumi tagság lemondással, visszahívással, a kuratóriumi tag 

cselekvőlépességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, illetve a vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok 

megvalósulása, továbbá elhalálozás esetén szűnik meg. 

Az alapító a kuratórium tagjait bármikor jogosult visszahívni, azonban a 

kuratóriumi tagok nem kötelesek lemondásukat megindokolni.  

A kuratórium elnöke szervezi a kuratórium munkáját és gondoskodik a határozatok 

végrehajtásáról. 

 

12. A kuratórium feladata: 

- A kuratórium feladata az alapítványi célok megvalósítása. Az alapítvány vagyonát 

a kuratórium kezeli. 

- A kuratórium az alapítvány működésével, vagyonkezelésével kapcsolatos bármely 

ügyet megtárgyalhat, és ebben határozatot hozhat.  

- Az alapítvány vagyonrészévé válnak az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi 

természetes és jogi személyek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli 

és dologi adományai, amennyiben ezt az alapítvány kuratóriuma nem utasítja 

vissza. 

- Az alapítványnak belső szervezeti egységei is létrehozhatók, amennyiben ezt a 

működés megkívánja. 

- Az alapítvány szervezetét a kuratórium szervezi, így dönthet belső ellenőrzési 

egység, vagy munkabizottságok létrehozásáról. 

- A kuratórium évi első ülésén hagyja jóvá az alapítvány előző évi beszámolóját és a 

közhasznúsági mellékletet, amelyet a kuratórium elnöke terjeszt a kuratórium elé.  

- A jóváhagyó határozat egy példányát a közhasznúsági melléklethez csatolni kell. 
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A kuratórium 

- képviseli az alapítványt a bíróság, más hatóság és harmadik személyekkel 

szemben, 

- meghatározza ügyrendjét, 

- dönt az alapítványi vagyon alapítványi célokra történő felhasználásról,  

- dönt az alapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben  

- mint kezelő folytatja az alapítvány esetleges vállalkozási tevékenységét,  

- felelősséggel és elszámolással tartozik az alapítónak az alapítói vagyonért, 

- dönt a jelen alapító okiratban meghatározott felajánlások elfogadásáról,  

- belső szabályzat elfogadása, módosítása, valamint  

- az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása. 

- dönt a fő és mellékfoglalkozású munkatársak létszámáról és személyéről. Az  

alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.  

- A kuratórium tagjai legjobb tudásuk szerint képviselik az alapítvány érdekeit és 

céljait, szervezik kapcsolatait, gyarapítják lehetőségeit. 

- A kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik.  

13. A kuratórium működése: 

- A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülést tart, amelyet 

az elnök hív össze. 

- A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 kuratóriumi tag jelen van.  

- A kuratórium döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza, minden tagnak egy  

szavazata van. 

- A kuratórium jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját olyan időpontban, hogy 

az alapítvány éves beszámolási kötelezettségeinek az adózási jogszabályokban előírt  

határidőben eleget tudjon tenni. 

- A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, amelyről 

az alapító dönt. 

- A kuratórium ülései nyilvánosak, melyre a kuratóriumi tagokat névre szóló 

meghívóval kell meghívni. A meghívót a kuratórium elnöke írja alá.  

- A kuratóriumi meghívót ki kell függeszteni az alapítvány székhelyén (8412 

Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u. 26./a. sz. alatt). 

- A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből megállapíthatónak 

kell lenni a kuratórium döntései tartalmának, hatályának, valamint annak, hogy 

személy szerint ki szavazott a döntés ellen és ki szavazott a döntés mellett, a 

jegyzőkönyvet minden jelenlevő aláírja. 

- A jegyzőkönyvet bárki megtekintheti, arról kivonatot készíthet. A kuratórium 

üléseiről készített jegyzőkönyv kifüggesztésre kerül az alapítvány székhelyén 

(8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u. 26./a. sz. alatt). 

- A kuratórium elnöke a kuratórium döntéseit - amennyiben meghatározott személyre 

vonatkoznak - az érintettel írásban közli.  

- A kuratórium az általa szervezett programokat, rendezvényeket székhelyén (8412 

Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u. 26./a. sz. alatt) függeszti ki. 

- Az alapítvány működése során keletkezett iratok megőrzéséről a kuratórium elnöke 

az alapítvány székhelyén gondoskodik. Az iratokba bárki betekinthet, az erre 

vonatkozó igény bejelentésétől számított 15 napon belül. Az erre vonatkozó igényt 

a kuratórium elnökéhez kell bejelenteni. 
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- A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az 

alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így különösen az 

alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. 

- A kuratórium vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során 

harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel.  

 

 

14. Az elnök feladata és hatásköre: 

 

- vezeti és szervezi az alapítvány, valamint a kuratórium munkáját,  

- képviseli az alapítványt és a kuratóriumot,  

- irányítja és ellenőrzi az alapítvány tevékenységét, gazdálkodását,  

- munkáltatói jogkört gyakorol, 

- összehívja a kuratórium üléseit, 

- ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat. 

 

15. Az alelnökök feladata és hatásköre: 

 

Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén  bármelyik alelnök  teljes 

jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnök  hatáskörébe tartozó feladatokat, beleértve 

az alapítvány képviseletét is.  

 

 

16. Az alapítvány képviselete: 

 

- Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli, és önállóan gyakorolja 

az aláírási jogot. 

- Az alapítvány a bankszámla feletti rendelkezési jogot oly módon gyakorolja, hogy 

az elnök a kuratórium bármely másik tagjával együttesen ír alá. 

 

17. A közhasznúsággal kapcsolatos szabályok: 

 

17.a./ A közhasznú szervezetnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből   

megállapítható: 

 - a vezető szerv döntésének tartalma, 

 - időpontja és 

 - hatálya, illetve 

 - kiderül a döntést támogatók és ellenzők számaránya. 

 

17.b./ A közhasznú szervezetet megillető kedvezmények:  

- létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági 

adómentesség, 

- helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény,  

- illetékkedvezmény, 

- vámkedvezmény, 

- a közhasznú szervezet által cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatás 

 igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség, 

- a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet számára - a    létesítő 
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okiratban rögzített céljaira - adott támogatás (továbbiakban: adomány) után 

társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, ill. személyi jövedelemadó     

kötelezettséget érintő kedvezmény,  

 - tartós adományozás esetén az előző pont szerinti támogatót a  támogatás második 

évétől külön kedvezmény illeti meg,  

 - a közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében jogosult polgári  

    szolgálatot teljesítő személy foglalkoztatására,  

 - az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény  

     szerinti köztartozása áll fenn, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult.  

 

17. c./ Az alapítvány működésének és beszámolóinak nyilvánossága:  

 

Az alapítvány működéséről a kuratórium éves közhasznúsági mellékletet készít. 

 

A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell:   

 

- a számviteli beszámolót,  

- az esetleges költségvetési támogatás felhasználását,  

- a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,  

- a cél szerinti juttatások kimutatását,   

- a központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól, kisebbségi 

önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától kapott támogatásokat és 

azok mértékét,  

- a kuratórium tagjai részére nyújtott támogatásokat és azok összegét, a közhasznú 

tevékenységről szóló rövid beszámolót. 
 

A közhasznúsági mellékletet ki kell függeszteni az alapítvány székhelyén  (8412 

Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u. 26./a. sz. alatt), amelyről a kuratórium 

elnöke köteles gondoskodni. Az éves közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, 

arról saját költségére másolatot készíthet, az iratok betekintésére vonatkozó 

eljárási rendnek megfelelően. 

Az alapítvány létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján vagy internetes portálján is 

nyilvánosságra hozza. 

Az alapítvány az előzőekben írt közhasznúsági mellékletet az Ectv. 30.§-ában 

foglaltak szerint minden év május 31. napjáig letétbe helyezi és közzéteszi.  

 

 

17. d./ Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy    

akinek közeli hozzátartozója élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján: 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül. vagy  

b.) bármilyen más előnyben részesül 

c.) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által   

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, a (étesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 
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Amennyiben az alapítvány szervezetében külön felügyelő szerv létrehozása az 

alapítványi vagyon megnövekedése miatt kötelező, úgy nem lehet a felügyelő szerv 

elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója, aki: 

a.) a kuratórium elnöke vagy tagja, 

b.) az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 

jogszabály másképp nem rendelkezik,  

c.) az alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve a bárki álta l megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat), 

d.) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.  

 

Az alapítvány 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 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, illetőleg törölte. 

 

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. 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 

kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglakozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az 
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alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

 

A kuratórium, illetve a felügyelő szerv tagjainak az Ectv.38-39.§-aiban foglalt 

rendelkezések szerinti összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatai az alapító 

okirat mellékletét képezik. 

 

 

18. Az alapítvány szolgáltatásai igénybevételének módja:  

 

- Az alapítvány rendezvényein a meghirdetett, az alapítvány céljainak megfelelő 

feltételek szerint bárki egyenlő elbírálás szerint vehet részt. Elbírálásáról a  

kuratórium dönt. 

- Szolgáltatásait pedig nyilvános pályázat alapján lehet igénybe venni. 

 

19. Az alapítvány felügyelete: 

 

Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a kuratóriumtól 

elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező. 

Az alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó  

(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését  törvény eltérő 

rendelkezése hiányában  az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati 

költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások 

felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a 

közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig  a reá irányadó szabályok 

szerint az ügyészség látja el.  

 

20. A Felügyelő Bizottság működése: 

 

- A Felügyelő Bizottság az éves beszámoló alapján vizsgálja az alapítványt és a 

kuratórium tevékenységét. 

- A Felügyelő Bizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, amennyiben a kiemelten 

közhasznú alapítvány céljait veszélyeztetve látja.  

- A Felügyelő Bizottság az alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség 

szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítónak. 

- A Felügyelő Bizottság az általa megalkotott ügyrend alapján, egyebekben az 

Ectv.41.§-ában foglaltak szerint működik. 

 

A felügyelő bizottság tagjai megbízatásának megszűnésére a kuratóriumi tagok 

megbízatása megszűnésének a jelen okirat 11./ pontjában írt szabályai az 

irányadóak. 

20.a/ A Felügyelő Bizottság tagjai: 

1./ Dr. Tóth Imre (8200 Veszprém, Nárcisz u. 25.) 

2./ Bihariné Csejtei Anikó (8230 Balatonfüred, Füredi út 3.)  

3./ Stahlné Tausz Katalin (8200 Veszprém, Kálmán u. 10.)  
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21. Az alapítvány megszűnése: 
 

Az alapítvány megszűnik, ha 

- az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;  

- az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására, vagy 

más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy  

- az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 

tevékenységet. 

 

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.  

 

22. Vegyes rendelkezések: 

 

Azokban a kérdésekben, amelyeket az alapító okirat részletesen nem tartalmaz, a 

2013. évi V. törvény (Ptk.),  valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

Veszprém, 2014. július 31. 

 

 


