AIAPÍTÓ OKlRAT A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A VesZprémi TörVényszék Pk.6o,15o/1995/3, 5zámú Vé8zé5éVel733. 5zámon nyilVántartásba
Vett FoRRÁS KULTURÁLls ALAPÍTVÁNY Alapítói az alapítVány 1995, június 15, napján kelt

é5

többször

módosított alapító okiratát a Veszprémi TörVénysZék 8. Pk,60,150./199 5/1,6. szálnú
VégzésérehivatkoZással és a Ptk, 3|391. § (2) bekeZdé5ének c) pontjára tekintettel az Alapító
okirat 5, a) pontját aZ alapítók az alábbiakkal egészítik ki.
1, Az alapítVány célja és tevékenysé8e:

Értékápoló és értékteremtő kulturáljs tevékenységkezdeményezéseés támo8atása VaIamint
a kuJturáli5 öröksé8 megóVá5a érdekében hazal és határon túli magyar színházi és televíziós
produkciók létrehozása és működtetése,

,

értékes irodalmi és zenei anyagok kiadásának, és az ezekból létrehozott előadások

támogatása,

-

az iskolai nevelé5hez szorosan kapcsolódó műVészeti-, oktatási-, nevelé5i

(rendha6yó irodalm] órák, gyermek és jfjúsá8i színház, drámapedagó8iai foslalkozá5ok,
'eladatok
TlE
(színház a nevelésben, szakkörök) támo8atás,
- az előző pontokhoz kapcsolódó szakmai találkozók, tanfolyamok, képzésekszerveZé5e es

támogatá5a,

Az AlapítVány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független

és azoknak anyagi támo8atást nem nyújt, illetve azoktól támo8atá5t nem kap, az
országgyűlési képviselói Választáson jelöltet nem állít, a megyei, főVárosi önkormányzat

képviseló-testületébe jelöltet nem állít, az Európai Parlamenti ta8ot nem jelöl, a me8yeijogú
Váro5 képviselő-testületébe ]'elö]tet nem állit, Valamjnt pol8álmestert nem jelöl,

Az AlapítVány teVékenysége:a Forrás s2ínház működtetése, támosatása, értékteremtó é5
értékápoló ktrItúra folwatá5a a Kárpát-medence ma8yarlakta területein,
Az alapítók me8ál]apítják, hogy a fentebb felsorolt és me8nevezett tevékenységekkel az
alapitvány aZ alábbi közha5znú tevékenysé8etVégzi:
, kulturáli5 tevékenysé8et,
- a kUlturáli5 öröksé8 megóVá5át Valamint
, a határon túli masyarságsal kapcsolato5
teVékeny5é8eket íolytat,

Az Alapitványícélok megvalósítása érdekébennyú]tott szolgáltatásokból bárki részesülhet,

Az

AlapítVány e közha§znú teVékenységeket a köVetkező jogsZabályokban előirt

közfeladatokhoz kapcsolódóan Végzi:
Közfeladat

me8nevezése

Jogszabályhely
Közösségi kulturális hagyományok, értékekápolá5ának/ 1991. éVi XX, tV,
műVelődésreszerveződőközö55égekteVékenységének/ önkormánVzatokes

a

helyi

a

lakoj5ág életmódja jaVítását szolgáló kulturális
célok

rne3.,,alósÍtá5ának támo8atása; mŰVészeti

szerveik, a
me8bíZottak,

inte2rnények/lakossá8i műVészetj kezdeményezések,
Valamint

ón52erveződések támo8atása, a műVészi alkotó
munka
feltételeinek jaVítása, a műVé5zeti értékeklétrehozásának,
me8orlelene11 se8lté)e

köztársasági

e8yes

centrális
aJárendeltségű
szerVek
feladat, és

hatásköleiről

§ a) b)
Kulturális szol8áltatá5, nyilVános könyvtári ellátás
2017.
évi CLXXX|X.
bizto5ítása,

121,

f

iJmszinház, elóadó-múVé5zetj szerVezet

tdr-ogatála, á kuliurál's crrdk,e8 hely, VedeIme,
lö2múVelode.i teVeleryse8 ldmogata\a

Az

]

helyi

előadó,művészeti tevékenysé8feltételeinek

megtererntése

7.

2008. éVi XclX, tV. az előadóművészetj
szervezetek támogatá5áról é5
5ajátos
fo8lalkoztatási szabályairól 3.
§ (1)

A kiemelt kulturáli5 örökség Védelme

tV,

Masyarorszá8 helyi
önkormányzatairól 13, § (1)

201,7.

éVi cLXXXlx,

tV,

éVi ctXXXlx.

tV,

§

(4)

Masyarország helyi
önkormánVzatairóí 23, § (5)
A helyi közműVeiődé5i tevékenységtámogatása,
a kUlturájis
örök5ég heJyi Védelme

1,].

201,7.

Magyarország helyi
önkormányZ3tairól 23.
13,

A kultLrrális öröksé8 Védelme

2001, éVi LXIV. tV, a kulturális
örök5é8
Veoelmerol 5 § (1)

Nemzetisé8i

feladatokat ellátó,/más szervtől átvett 201,L évi
cLXXlX,
intézrlrény fenntartása, érdek képV'5eIet/esélye8yenlőség;
nemzetiségek jo8airó|
kulturális autonómia megerő5ítéséreönszerveződés
115. § a)-i)
5zerVezé5ének/múködtetésénektámo8atásaj
nemzeti5égi
l.dzö<5e8hez kötodo ku|turáli< jaVdl me8o.zese.
Nemzetisé8i oktatás, nemzetiségek anyanyelvű

anVanve|Vi oktatasahol az ánvanvelVu oedá8ó8u.ol.
keO/eséneI\, lovabbLep.,ese.rel o iZ losJ lasa

és

Nemzetisé8i intézmény aIapítása; kjtüntetés/
ösztöndü

alapítása; nemzetiségi oktatá§i és kulturáli5
öni8aZ8atás;

es elektronikUs

5aj(o; ha8yomanyapolas es
,h:lyi ,lrotl
\öl^1üVelodes: la.ladaJmi fellarko7ás: )zociáli5,
;tju5ag,,
kulturálj5 igazsatás és kózfoglalkoztatá5
2, Az alapítVány neve:

Forrás Kulturális AlapítVány
székhelyei 85oo Pápa, Ki5hantai u, 3.
3, Az

alapítóijo8ok evakorlá5a

tV,

a

2011, éVi cLXXlX, tV.

a

2011, éVi cLXXlX. tV.

a

nemzetiségek jo8aíról
163, § (1)

nemzetiségek jo8airól
163, § (1J

A2 alapítVány alapítói:

Hanich Józseí 8414 olaszfaIU, Völ8y utca 4.

Hudvá8ner Péter 8200 Veszprém, Arany János utca. 37,
Ha Valamelyik alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt Vagy más okból az alapítói josait
Vé8lege5en nem gyakorolja, az alapítói jogokat a többi alapító jogosult gyakorolni.

Az alapítVánvi gyűlés aZ Alapítók össze]öVetele. Az alapítványi 8yűlé5 jogosult különösen a
kuratóriumi tagokat kijelölni, illetve dönteni a kuratóriumi ta8ok VisszahíVásáról, az Alapító
okirat módosításáról. Az alapítVányigyűlést legalább éVente kell összehíVni, Valamint minden
oIyan esetben, ha hatáskörébe tartozó, döntést igénVlő kérdé5merül fel,
A gyűlésre az Alapítókat és csatlakozókat le8alább 15 nappal korábban leVélben kell
meghíVni, Vagy aZ alapítVányi gyűlésre szóló meghíVót aZ AlapítVány székhelyén keJl
közzétenni.

Az alapítványi gyűlést a Kuratórium elnöke hívja össze, Az alapitványi 8yűlé5t az e feladat
ellátására megválasztott elnök Vezeti le, Az alapítványi 8yűlés határozatképes, ha azon az
A|apítók minde8yike megjeIent Va8y me8hatalmaZott útján képviselteti ma8át, A
hátározatképesség hiánya miatt megismételt alapitványi gyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a jelen|éVők számától füg8etlenül határozatképes, Az a]apítVányi gyűlés
határozatait egyhan8ú határozattal hozza. Az ülések nVilVánosak.

A KUratórium köte es 8ondo5kodni az Alapítói Határozatok könyVének Vezetéséről, amelvből
az Alapítók 8yűlése döntésének tartaIma, időpontja és hatálya, jlletve a döntést támogatók
és ellenzők számaránya (személye) megállapitható. A KuratóriUm a döntésekét az
érintettekkel a határozat me8hozatalától számított 8 napon belül közvetlenül köteles közölni
és aZ AlapítVány 52ékhelyéna határozatok könWébe bevezetni,

4, Az alapítvány induló Vagyona 30,000 Ft, amelyet az alapítók személyenként15.oo0

-

15,000 Ft ós5ze8ben bocsátanak az alapítVány rendelkezésére,
A közhasznú jo8állású szervezet jo8osult ha52ná|ni a közhasznú me8jelölést,

A közhasznú jogállás feltételénekteljesűlése a 2011, éVi CLXXV, törvény 32,§ (a) é5 (5)
bekezd é. e: aldpjan:

Me8fele|ó erőforrás áll az AlapítVány szervezet rendelkezésére, ha az elóző két lezárt üZleti
éV Vonatkozásában a köVetkező feltételek közü| legalább egy teljesül:
a) az átIagos éVes bevétele rneghaladja az egymillió

forintot, Vagy

b) a két éV e8ybeszámított adózott eredménye (társyéVi eredménye) nem negatíV, Va8y

sZemélyi jelIe8ű ráfordításai (kiadásai) , a Vezető tisztségviselők juttatásainak
fi8yelernbeVétele nélkül, eléri az összes ráfordítás (kiadás) e8yne8yedét.

c) a

4

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az Alapítványnál, ha az előző két |ezárt
üzleti éVe Vonatkozá5ában a köVetkező feltéteIek köZül legalább egy teljesül:
a) a személyi jöVedelemadó me8határozott részénekaz adózó rendeIkezé5e szerint a
sZerveZetnek felajánlott ósszegből kiutalt összeg eléri az 54. § 5zerinti bevétel nélkül
számított összes bevétel kettó 5záZalékát, Va8y

b) a kózhasznú tevékenység érdekében íelmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két éV át|agában, Va8y
.) közha5znú teVékenységénekellátását tartósan (két éV átlagában) legalább tíz köZérdekű
önkéntes tevékenysé8et Végző személy se8íti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
7005, eVi -xxXVll', törvenynel

regfcleloen,

5. Az alapítVányi Vagyon kezelésénekés felhasználásának

szabályaj, gazdálkodása

Az alapítVány az alapító okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében VagyonáVal
önállóan gazdálkodik, Az alapítVány tartozásaiért saját vagyonáVal felel. Alapítói - a Vagyoni
hozzájárulásának me8fizeté5én túl - a szerveZet tartozásaiért saját VagyonáVal nem feIelnek,

Az a|apítVány csak olyan módon Vehet fe| hitelt és Vállalhat kötelezettséget, arrely nem
Veszélyezteti az alapcél szerint] (közhasznú) tevékenységénekellátását és működésének
íenntartását,

Az

a apítvány

a Vezető tisztségviselót, a támogatót, az ónkéntest, Valamint e személyek

közeli hozZátartozóját - a bárki által megkötés nélkűl igénybe Vehetó szol8áltatások, !lletve az
egyesület által ta8jának a tagsági jo8Viszony alapján nyújtott, létesitő okiratnak megfeIelő

juttatások kiVéte|éVe| - cél szerintijuttatásban nem ré5ze5ítheti,
g) a2 alapítvány nyitott, ahhoz bárme|y belföldi é5 külföldi természetes és jo8i személy

csatlakozhat, ha az alapítVány céljaival egyetért és támogatni kiuán)a, a csatlgkozók o
csqtlqkozássdl nem vúlndk jogosulttá az qldpitói jogok gygkollásáru,
b)

az alapítVány támogatása történhet készpénzfizetéssel ill, a célok elérésétközvetlenül

elősegító szolgáltatások é5 Vagyontársyak felajánlásáVal, Az alapítVány az
á]lamháztartá5 alrendszereitól csak írásos szerződé5 alapján ré5zesülhet
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással Való elszámolás
felteteleit es modját,

befizetés. A külföldi
pénznemben történő befizetéseket, annak kamatait külföldj pénznemben, Va8y
forintban az alapítVányi céloknak me8fe]elően használja íel,

c)

Az alapitvánY ré5zérekülföldi

d)

Az alapítVány induló Vagyonát nöVelik:

-

pénznemben

is történhet

az alapítVányhoz csatlakozók befizetései, e8yéb Va8yoni hozzájárulásai

az alapítvány részérejáró kamat

AZ alapítVány céljainak eléréséreaz alapítVány mindenkori Vagyona és annak
hozadékai szolgálnak, Az alapítVány induló vagyona terhére is e5zközölhetők az
alapítVányi céloknak megfelelő kjadá5ok,

Az a), e) pontból 52ármazó bevételeit köteles a céljaira íordítani,Vállalkozási
tevékenysé8et csak céljainak megvalósulásának érdekébenazokat nem

Ve5zélyeztetVe folytathat.
c) Nem minő5ül az alapítVányi Vagyon felha52nálásának a Va8yon értékőrző befektetése
(pJ. ingatlanVá5árlá5).

h) Az alapítVány vagyonából kell fedezni az alapítVánV kezelésével, működésével
kapcsolatban felmerült minden ráfordítást és kiadást, azonban a
8azdálkodása 50rán
elért eredményét fel nem oszthatja, azt csak jelen alapító okiratban meghatározott

teVékenysé8ekre fordíthatja,
6, Az alapítVánV kezelé5e:

A Kuratórium az alapítvány háromtagú ü8yvezetó szerve, A Kuratórium ta8jai az alapítvány
Vezető tisztségviselői, A kuratórlumi tagok megbízatása határozatlan időre
szól.

Kuratóriumi tagsá8 keletkezéseI

A

kuratórium tagjajt az alapítók egyhangú határozattal jo8osultak kijelölni, VisszahíVni,
dönteni a dijazásukról, meshátározni a dűazásuk összegét,

Megszűnik a kuratóriumi ta8ok megbízatása:
visszahívással;
lemondással;
halálával;

cselekvőképességének a tevékenységeellátásához szük5é8es körben történő
korlátozásával;

-

kizáró Vagy összeférhetetlensé8i ok beköVetkeztéVel,
Az alapítók a kuratórium bármely ta8ját bármikor, indoko|ás nélkül VissZahíVhatják.
Bármely kuratórium tag a me8bízatásáról az Alapítványhoz címzett, az Alapítvány
másik
kuratóriumi ta8jához vagy az alapítókhoz intézett nyilatkozattal bármikol lemondhat,
Ha az
alapítVány működőképessé8e ezt me8kíVánja, a lemondás az új kUratóriumi
tag kijelöléséVel
vagy megválasztásával, ennek hiányában legké.óbb a bejelentéstől számított
hatvanadik
napon Válik hatályossá,

Az alapítók a Kuratórium munkájában több mint fél éVe részt nem VeVő tagot kötelesek

VisszahíVni a Kuratórium ta8jainak erről5zóló
új kuratóriumi tagot kijelölni.

tájékoztatásától számított két hónapon belül és

A kuratórium tag]aira Vonatkozó kizáró és ősszeférhetetlenségi szabálVokI

6

Kuratórium tagja nagykorú személV lehet, akinek cselekVőképes5égét a tevékenysé8e
eIlátásához szükséges kölben nem korlátozták, bűncselekmény elköVetése miatt jo8erősen
szabad5ásvesztés büntetésre nem ítéltek,büntetett elóélethez íűződő hátlányos
köVetkezmények alatt nem áll, foglalkozástól jo8erősen el nem tiltották, a Vezető
tisztségviselői teVékenységtől el nem tiltották,

Nem lehet

a

kuratórium tagja

az

alapitvány kedvezménvezettje

és annak

közeli

hozzátartozója, illetve az alapító közeli hozzátartozója.

kuratórium:
Elnöke: Gubányi György lstván (1144 Budapest, Füredi út 18la. an.: Paksi Erzsébet)

Titkára: Patakiné Tóth SzilVia (9085 Pázmánd{alu, Fó utca 14,, anI Molnár Anna,)
Ta8ja: Horváth Lászlóné (8417 csetény, Rákóczi utca 18., an.ISomogyi Mar8it.)

A

kuratórium elnöke a hatá|yos jogszabályok és a jelen alapító okirat keretei között
me8alkotott ü8yrend alápján Vé8zi irányító teVékenysé8ét,

A titkár szerve2é5i, koordinálá5i feladatokat |át el, felelós az alapítVány működtetéséért, áz
alapítVányi célok me8valósulá5áért,

A kuratórium két tagjának javaslatára az alapító VisszahíVhatja azt a kuratóriumi tagot,
e]nököt,

jll,

akinek teVékenysége, mulasztása Veszélyezteti a2 alapítVányi célok me8valósulását,

Az alapitvány céljainak mesvalósitásáért végzett munka után a kUratórium tagjai dúazá5ban
ré5ze5ülhetnek. A kuratórium 5zükség szerint, de legalább éVente két alkalommal ülésezik,

Bármely kuratóriumi ta8 indítVányozhatja az elnöknél az ülé5 összehíVását illetve Vethet fel
napirendi pontokat. A kuratórium ülésénekösszehivása illetve a felvett napirendi pont
ülésen Való megtárgya]ása ilyen esetben kótelezó. AZ üléseket a kuratórium elnöke híVja
össze oly módon, hogy az ülések helyét és idejét, Valamint az ülésen tár8yalandó napirendi
pontokat a kUratórium ta8jaival sZóban Vagy írásban a tervezett ülést megelőzően legalább 8
nappal köZli,
A kuratórium, mint testület dönt az alapítVány le8fontosabb kérdéseiben.

Az ü8yvezető szerv határozathozatalában nem u"h"t l."rrt az a szemely, aki Vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
aa) kötelezettsé8 Vagy felelősség alól mentesül

ab) bármilyen má5 előnyben részesül, iIletve
érdekelt,

a

rnegkótendő jogügyletben e8yébként

l
Nem minősűl előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keíetébena bárki által
megkötés nélkül igénybe Vehető nem pénzbeíi szoígáltatás, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának a tagsági jogvi5zony alapján nyújtott, létesítő okiratnak rnegfeleló cél szerinti
juttatás.

A közhasZnú szervezet messzűnését köVető három éVi8 nem lehet más közhasznú sZervezet
Vezető tisztsésviselője az a sZemély, aki korábban olyan közhasznú szervezet Vezető
tisztsé8viselője Volt - annak messzűnésétmegelóző két éVben le8alább egy éVi8 -,

amely jo8utód né kül 5zúnt me8 úgy, hogy az állami adó- és Vámhatóságnál
nyiJVántartott adó- és Vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben aZ állami adó ós Vámhatósá8 jelentós össze8ű adóhiányt
tárt fel,

-

amellyel szemben az állami adó- és Vámhatósá8 üzletlezárás intézkedé5t
aIkalmazott, Vagy üzletlezárást helyettesítő bírsá8ot szabott ki,

amelynek adószámát az állami adó- és Vámhatóság az adózás rendjérő| 5zóló
tórVény szerint felfü88esztette Va8y törölte,

A Vezetó tisztségviselő, jlletve az ennek jelölt 5zemély köteles Vaiamennyj érintett közha5Znú
5zervezetet eJőzete5en tájékoztatn] arról, hogy ilyen tisZtséget egyidejűleg má5 közhasznú
52ervezetnél is betölt,
A kuratórium feladata különö5en:

-

gondoskodik az alapítVány céljainak me8valóst]lá5áról,
pályázatot íl ki és dönt annak feltételeiról, elbirálja a pályázatokat,
dönt az alapítVányhoz Való csatlakozások elfo8adásáról,

- éVente egy alkalommaltájékoztatja az alapítókat az alapítVány működéséről, Vagyoni
- helyzetérő|,
- az alapítvány éVes munkatervét, költségvetését, az éVes működésről 5zóló

beszámolót a kezelő szerV tagjainak tájékoztatását köVetően határozatilag, eByszerű
szótöbbsé88eI eIfogadja,

gondoskodik a Va8yon gyarapításáról
elkésZítiügyrendjét, a Szervezeti é5 Működés! szabálvzatot,

kezdeményezi az alapító okirat módosítá5át, szüksé8 e5etén az alapítVány
me8szüntetését, gondoskod;k arról, ho8y a2 alapltvany iratalba - a jogi érdekeltsés

Vaiószínűsítésemellett bárki az alapítvány székhelyén a kezelő szerv esy tagjának
felü8yelete mellett betekinthessen,

A kuratóriumi ülés csak valamennyi ta8 jelenlétébenhatározatképes. Döntéseit egyszerű
5zótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, A kuratóriUm ülé5éinyilVán05ak, azon bárki jelen
lehet. Az ülésen jegyzőkönyvet

ü]é5en, Valamint

kell felVenni é5 ebben fel kell tüntetni, hogy kik VoItak jelen az

az ülé5 he|yét, idejét, az ülés határozatképességének illetve

a

8

határozatképesség hiányának me8állapítását, a me8vitatásra kerüló indítVányok röVid
tartalmát, az inditványozó nevét, hozzá5zólásokat, kérdéseketa nyilatkozó neVének
megjelöléséVel, Fel kell még tűntetni az elfogadott határozatok tartalmát é5 a határozat
hatályossá8ának időpontját i5, A jegyzőkönwból ki kell tűnnie a szavazási eredménynek, A
kuratórium elnöke őrzi a jegyzőkönyveket illetve a határozatok nyilVántartását.
A kuratórium által hozott határozatokat az ülésen felVett je8yzőkönyvrő| készült és az elnök
aláírásáVal hitelesített másolat me8kúldéséVel,írásban kel] közölni az érintettekkel.
Ugyanezen szabályok Vonatkoznak a döntések nyilVánossá8ra hozatalának módjára i5.
7, A,, dlapitVany muköde.enek

ny'lVáro.<a8a

Az alapitvány működése nyilVános, az általa nyújtott szolgáltatásokat a külön megállapított
feltételek szerint bárki igénybe veheti, Az alapítVány működéséVel kapcsolatban keletkezett

iratokba az elnök áltál me8adott időpontban, az elnök Va8y megbízottja jelenlétébenaz
alapítVány székhelyén az ügyben Való nyilVánValó és közvetlen érdek fennállásának
Valószínű5ítésemellett bárki betekinthet, A2 iratokba Való betekintési igényt a nyi|VánValó és
közvetlen érdek fenná|lásának ValószínűsítéséVelegyütt a kuratórium elnökénél keIl írásban

bejelenteni,

Az

aIapítVány irataiba betekintett személVek neVéről

és a

betekintés

időpontjáról az elnök nyiIVántartást Vezet,
8, Az a apilVanV nyi|Vanla.tá)i szab.lyéi:

Az alapítVány a cél szerinti tevékeny5é8éből,illetve a vállalkozási teVékenységébőlszármazó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilVán.
Az aIapítvány bevételei:

alapítótól, az államháztartás alrendszereitőlVagy má5 adornányozótól közhasznú céljára
Vagy működési költségei íedezésérekapott támogatás, illetve adománV,
b) a közhasznú tevékeny5é8 folytatásából származó, ahhoZ közvetlenül kapcsolódó bevétel,
c) az egyéb cél szerinti tevékenysé8 folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
a) aZ

beVétel,

befektetéséből származó bevétel,
e) e8yéb, más jogszabályokban nem meghatároZott,bevétel,
d) az alapítVány eszközeinek
f)

VállalkozásiteVékenységéból származó bevétel,

Az alapítVány költ5égei:

tevékenységérdekében felmerült közvetlen költségek
b) az egyéb cél szerinti teVékenység érdekében felmerült kózvetlen költsé8ek
a) a kö2ha5znú

c) a Vállalkozási tevékenysé8érdekében íelmerült közvetlen

költségek

d) a közhasZnú és egyéb Vállalkozási teVékenység érdekében felmerült közvetett

költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani

Az alapítVány nyilVántartá5aira e8yebekben a rá irányadó könywezetési szabályok

az

irányadók,
9. Beszámolási szabályok:

Az alapítVánV a működéséről, Va8yoni, pénzü8yi é9 jöVedelmi helyzetéró| az üzleti éV
kónyveinek lezárását kóVetóen az üzleti éV utolsó napjáVal mint mérle8-íordulónappal
kótele5 beszámolót késZíteni.Az alapítVány esetében az üzleti éV azonos a naptári éWel.
AZ alapítVánynak k]egészítő mellékletében be ke|l mutatni a szervezet által aZ üzleti éVben
Végzett főbb teVékenysé8eket é5 programokat,

A

közhasznúsági me]lékietben be kell mutatni a szervezet által Vé8zett közhasZnú
tevékenységeket, ezen tevékeny5é8ek fő célcsoportjait és eredményeit, Valamint a
közhasznú jo8állá5 me8állapításához szüksé8es törVényben rögzített adatokat, mutatókat,

A közha52núsági melléklet tartalmazza a köZhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,

a

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét é5 a juttatásban részesülő Vezető
ti5zt5égek felsorolását,

Az alapítVány köteles a Kuratórium áltai eIfogadott beszámolóját, Valamint közhasznú5á8i
mellékletétaz adott üzleti év mér|eg-fordulónapját köVető ötödik hónap utoJsó napjái8
letétbe helyezni és kózzétenni, A letétbe helyezett beszámolót, Valamint kózhasznúsá8i
rnellékletet a ciVil szervezetek bíró5á8i nyilVántartásáló| és az eZzel összefüg8ő eljárási
szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, Valamint adatainak
lekérdezéséta civil lnformációs portál számára lehetővé kelltenni.
Amennyiben az AlapítVány 5aját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a
beszámoló, Valamint közhasZnúsá8i melléklet 5aját honlapon tönénő elhelyezésére is. A ciVil
szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetősé8ét legalább a
közzétételt köVetó második üzleti éVre Vonatkozó adatok közzétételéigköteles biztosítani,

Az alapítVány mjnt közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági meIlékTetébe bárki
betekinthet, é5 abból saját költségére másoIatot készíthet, A kiadott másoIatokról a
kuratórium elnöke nyilVántartást Vezet,
10, 42 alapitvány képvi5elete

10

Az alapítván},t a kuratórium elnöke képviseli, Akadályoztatása esetén a kuratórium által
kljelö|t bárrnely ta8, Vagy a kuratórium elnöke által me8határozott 5zemély jo8osult eljárni.

Az alapítVány bankszámlája feletti rendelkezésheZ a kuratórium elnökének illetve az általa
erre meghatalmazott kuratóriumi ta8 aláírása szükséges,

Az alapítvány jegyzése akként töfténik, ho8y aZ alapitvány kézzel, 8éppel írt, előnyomott
Va8y nyomtatott neve alá a kuratórium eInöke önállóarr,

akadályozatása esetén a kuratórium

illetve az elnök által kijelölt bármely ta8 önál|óan írj alá a saját nevét,
11, Az alapitvány megszűné5e:

Az alapítVány határozatlan időre jön létre.
Az alapítVánV megszűnik, ha

me8valósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) a7 alapltVány celjának megvalo.ita.a lehelellenné Valt, és a cél módo5itására Va8y más
alapitvánnyal való e8ye5ülé5re ninc5 mód; vagy
a) az alapítVány a célját

c) az alapítVány három éVen át a célja mesvalósítása

Ha valamelyik megszűnési ok beköVetkezik,

érdekébennem folytat tevékenysé8et.

a kuratórium értesítiaz

alapítóijogokat gyakorló

szervet a szüksé8e5 intézkedésekmegtétele érdekében.Ha az aIapítóijo8okat gyakorló szerv
a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedéstnem hoz, a kuratórium ezt

köVetően kötele5 a nyilVántaftó bírósághoz bejelenteni a megszűné5i okot,

Az alapítók az alapítVány josutód nélküli megszűnésekor hozott határozatukkal jogosultak
kijelölni azt az AlapítVány teVékenységéhezhasonló tevékenységet Vagy ehhe2 kapcsolódó
kutatást folytató személyt Vagy szervezetet, akit Va8y amelyet a hitelezők kielógítése után
me8maradó Vagyon megillet,

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő|

szó|ó

2013, éVi V, törVény, az e8yesülésijo8ról, a közhasznú jo8átlásról, Valamint a ciVil szervezetek

működéséről és támo8atá5áról szóló 2011- éVi cüXV, törVény és a civil szervezetek bírósági
nyilVántartá5áról és az ezzel összefü88ő eljárási szabályokról 5zóló 2011, éVi cLXXXl, törVény
rendelkezéseit kell aIka]mazni,

Az egységes szerkezetű alapitó okirat elkészítéséreaz alapító okirat 5; íejezetétérintó
Változás adott alapot. A módosítással érintett rendelkezést vasta8, dőlt szedésseIjelöltük, Az
alapítók jelen okirat aláírásáVal nyilatkoznak, hogy a 2014. július 04, napján hozott 7/2aI4,

07, 04. számú a]apítói gyűlés határozatainak megfelelően

a

módosításokat az alapitó

1I

okiraton átvezették és az alapító okirat egységes szerkezetbe fo8lalt szöve8e me8felel az
alapító okirat - módosítások alapján - hatályos szöVegének.

Ezen alapító okirat

a

Veszprémi TörVényszék Bírósá8 jóVáhagyásáVal, nyilVántartásba

VételéVellép életbe.
Veszprém, 2014. iúliú504.

Hanich József

Alapító
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