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Jelen alapító okirat rendelkezéseit az 1. pontban megjelölt alapító, a Polgári 
Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai alapján jogi személyként működő alapítvány 
létrehozása céljából, az alábbiak szerint határozta meg: 

I. Általános rendelkezések 

1. Az alapító: 

 

Pallaghy Ilona    anyja neve: Kertész Julianna 

szül.: Hernádszentandrás, 1927. 09. 14. 

lakcíme: 3525 Miskolc, Fazekas u. 9. 1/3. 

 

2. Az alapítvány neve:         Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány 

 

3. Az alapítvány székhelye:    3852 Hernádszentandrás, Fő út 38./A  

II. Alapítvány célja 

 
2.1. Az alapítvány célja: 
 
Hernádszentandrás község település fejlesztése érdekében történő tevékenységkifejtés, 
a község természeti adottságainak megfelelő megóvása és fejlesztése. A községben a 
falusi turizmus fejlesztése érdekében túristaház kialakítása, tájház létrehozása és ezek 
folyamatos működtetése. A község külső arculatának rendezetté tétele, pihenőpark 
kialakítása, emlékpark létrehozása, illetve a természeti környezethez illeszkedő 
falukép, községi arculat kialakítása. 
 
A községgel kapcsolatban álló tehetséges gyermekek támogatása. Helyi 
megmozdulások támogatása, kulturális műsorok, rendezvények, találkozók szervezése. 
A falu kedvező adottságainak propagálása.  
 
Alapítványi célok megvalósítása érdekében szoros együttműködés különböző más 
szervezetekkel, és Hernádszentandrás Község Önkormányzatával.   
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2.2. Az alapítvány mint közhasznú szervezet:  
 
 
Az alapítvány célját       -    településfejlesztési tevékenység 

- környezetvédelmi tevékenység (természeti- és épített 
környezet  védelme) 
- kultúrális tevékenység (kultúrális örökség megőrzése, 
népművészet, hagyományőrzés, helyi kultúra ápolása) 

 
tevékenységek révén valósítja meg, melyek kiemelten közhasznú tevékenységeknek 
tekintendők.  
           
2.3. Az alapítvány közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c. pontja 
alapján: 

 
5. kulturális tevékenység, 
6. kulturális örökség megóvása, 
7. műemlékvédelem, 
8. természetvédelem, állatvédelem, 
9. környezetvédelem, 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás   
alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 

 
 
2.4. Az alapítványi szolgáltatások nyitottsága: 
 
Az alapítványi szolgáltatások nyitott elérhetőségűek, azaz az alapítvány nem zárja ki, 
hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

III. Csatlakozás 

Az alapítvány nyitott, melyhez magyar és külföldi természetes és jogi személyek 
egyaránt szabadon csatlakozhatnak, az alapítvány kuratóriumához írásban eljuttatott 
csatlakozási szándéknyilatkozattal. A csatlakozási szándék elfogadásáról a kuratórium 
dönt. 

A csatlakozási szándékot kifejező nyilatkozatban a csatlakozni kívánónak nyilatkoznia 
kell arról, hogy az alapítvány céljainak eléréséhez szükséges vagyonrendeléshez 
milyen formában kíván hozzájárulni és arról, hogy a jelen alapító okirat rendelkezéseit 
megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

Az alapítvány kuratóriuma a csatlakozási szándékot visszautasítja, ha az alapítvány 
céljának megvalósulását veszélyezteti. A kuratórium az ilyen tárgyú határozatát 
indokolni nem köteles.  
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IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON 

4.1. a) 20.000.- Ft, azaz Húszezer forint készpénz, mely összeget az alapító az 
alapítványi célok elérése érdekében az OTP Bank Rt.-nél megnyitott bankszámlán 
egyszeri átutalással bocsát az alapítvány rendelkezésére.   

b) Az alapítványhoz a jelen okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók 
hozzájárulásai, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével, az alapítvány 
részére feljánlott adományok, az alapítvány által szervezett jótékonysági 
rendezvényekből származó bevételek, továbbá egyéb forrásból származó bevételek.  

4.2. Az alapítvány a jelen alapító okirat 2.1. pontjában meghatározott céljának elérése 
érdekében a 4.1. pontban körülírt vagyonnal való rendelkezés az alapítvány 
kuratóriumát 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. 

4.3. Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait egymástól elkülönítetten tartja nyílván.  

4.4.  Az alapítványnevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az 
emberi méltóság sérelmével. 

Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány 
meghatalmazása alapján végezhető. Az alapítvány javára juttatott adományokat a 
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.        

 

V. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA 

 

5.1. Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány jelen alapító okirat 4.1. 
pontjában megjelölt vagyona, valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai 
és azok hozadéka használható fel. 

5.2. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt 
vagyonból pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, 
dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, 
tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez 
jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.   
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5.3. A kuratórium dönt arról, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket az alapítvány 
céljának elérése érdekében hogyan használják fel, és az alapítvány milyen célok 
megvalósítását támogatja.  

5.4. A kuratórium pályázatot írhat ki, célszerinti juttatását pályázathoz kötheti, és dönt 
azok megítélésében, a támogatások elnyerése végett.  

5.5. Színlelt pályázat célszerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.  

5.6. A kuratórium elnöke levélben, hirdetményben az írott vagy az elektronikus sajtó 
útján, illetőleg a nagy nyilvánosság más eszközével tájékoztatja az érdekelteket arról, 
hogy a kuratórium mikor tart ülés a felhasználás tárgyában való döntéshozatal céljából.  

5.7.A javaslatokat legkésőbb az ülés előtti öt munkanapig írásban kell benyújtani a 
kuratórium részére. 

5.8.A kuratórium elnöke ezen javaslatokat köteles a kuratórium elé vinni, mely azután 
a felhasználásról határoz. 

5.9. A döntésekről az elnök írásban vagy a nyilvánosság más eszközei útján 
tájékoztatja a javaslattevőket, illetve a pályázókat. 

 

VI. Az alapítvány vállalkozási tevékenysége 

 

6.1. Az alapítvány által végzett vállalkozási tevékenység kiegészítő jellegű. Az 
alapítvány vállalkozási tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében 
az alapítvány közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. 

6.2. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja.  

6.3. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől – normatív támogatás kivételével 
– csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell 
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.  

6.4. Az alapítvány váltó, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető 
hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.  

6.5. Az alapítvány bankszámla feletti rendelkezés és a készpénzfelvétel a kuratórium 
elnökét, a kuratórium egy tagjával közösen illet meg, a közjegyző által hitelesített 
aláírási címpáldánynak megfelelően.  
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VII. Kezelő szerv 

7.1. Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott 8 tagú kuratórium kezeli. A 
kuratórium elnökét, titkárát és tagjait határozatlan időre az Alapító kéri fel.  
 
A Kuratórium elnöke:  Üveges Gábor     

     szül.: Kazincbarcika, 1980. 05. 15. 
       a.n.: Bártfay Klára 
       lakcíme: 3852 Hernádszentandrás, Fő út 38/A 

 
A Kuratórium titkára:  Dr. Üveges Gáborné (l.n.: Bártfay Klára) 
    szül.: Hernádszentandrás, 1957. 04. 06. 
    anyja neve: Szendrey Terézia 
    lakcíme: 3852 Hernádszentandrás, Fő út 38/A. 
 
A Kuratórium tagjai:   Papp Sándorné (l.n.: Erdős Erzsébet) 

anyja neve: Lakatos Margit 
szül.: Hernádszentandrás, 1948. 02. 05. 
lakcíme: 3852 Hernádszentandrás, Petőfi u. 26. 

 
Szabó László  
anyja neve: Kuzsella Zsuzsanna   
szül.: Hernádszentandrás, 1936. 11. 19.   

    lakcíme: 3860 Encs, Május 1. út 47.  
 

    Szűcs Józsefné (l.n.: Birk Erzsébet) 
    anyja neve: Szabó Erzsébet 

szül.: Hernádszentandrás, 1950. 11. 24. 
lakcíme: 3852 Hernádszentandrás, Petőfi u. 6. 

 
                                  Ignácz Melinda 

                       anyja neve: Csehovics Mária 
                                  szül.: Szikszó, 1979. 05. 09. 
                                  lakcíme: 3842 Halmaj, Alkotmány út 18. 
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Csehi Ferenc 

     anyja neve: Bodó Erzsébet 
     szül.: Hernádszentandrás, 1936. 08. 23. 
     lakcíme: 3950 Sárospatak, Déryné út 33/A 
 
    Vargáné Bártfay Lenke 
    anyja neve: Szendrey Terézia 
    szül.: Hernádszentandrás, 1953. 06. 17. 
    lakcíme: 3950 Sárospatak, Damjanich u. 11/B. 
 
7.2. A kuratóriumot az elnök képviseli 
7.3. A kuratórium tagja csak büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár lehet. 
Nem lehet a kuratórium tagja az, aki olyan közhasznú szervezetnél tölt be (annak 
megszüntét megelőző két évben legalább egy évig) vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú 
szervezet megszűnését követő két évig.  
A vezető tisztségviselő, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 
7.4. A kuratórium tagjait üresedés esetén az alapító jelöli ki. 
7.5. Az alapító kijelenti, hogy a kuratórium elnöke, valamint a kuratórium tagjai és 
közte egyéb olyan érdekeltségi viszony nincs, amely az alapítványnak az alapítótól 
való függetlenségét veszélyeztetné. 

 
VIII. A kuratórium feladata, és hatásköre 

 
8.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Bármely 
kuratóriumi tagnak az ok és a cél megjelölését is tartalmazó írásban benyújtott 
kérelmére a kuratóriumot össze kell hívni. 
8.2. A kuratóriumot az elnök hívja össze, annak munkáját ő vezeti. Az elnök az ülés 
előtt legalább öt munkanappal írásban, a napirendi pontok közlésével egyidejűleg 
értesíti a kuratórium tagjait az ülés időpontjáról és helyéről. 
8.3. A kuratórium ülései nyilvánosak. Azon bárki résztvehet.  
Az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói 
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban és a 
jelen alapító okiratban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a 
jelen okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás adási jog biztosításával. 
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8.4. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van, 
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt.  
8.5. A kuratórium kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges az éves 
beszámoló és a közhasznú jelentés elfogadásához. 
Személyi kérdésekben a szavazás titkos. Titkos szavazás esetén csak kétharmados 
szótöbbséggel hozható meg a határozat.   
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, vag bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 
8.6. A kuratórium minden tagjának egy szavazata van. 
8.7. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést harminc napon belül ismételten meg 
kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az 
értesítés és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie. A megismételt 
ülés változatlan napirenddel az azon megjelentek számától függetlenül határozatképes.   
8.8. Az ülésen a kuratórium elnöke, vagy az általa előre felkért kuratóriumi tag 
beszámol az előző ülés óta tett intézkedésekről, és a kuratórium döntéseinek 
végrehajtásáról. 
8.9. A kuratórium titkára minden kuratóriumi ülésen rövid tájékoztatást ad az 
alapítvány pénzügyi helyzetéről. 
8.10. A kuratórium évente legalább egyszer köteles az alapítónak a tevékenységéről és 
az alapítvány pénzügyi helyzetéről beszámolni. Ezt a beszámolt a kuratórium elnöke 
tartja. 
8.11. Az alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az elnök terjeszti a 
kuratórium elé. Az éves beszámoló, illetve közhasznúsági jelentés elfogadása a 
kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik és ahhoz a kuratórium kétharmadának a 
jóváhagyása szükséges. 
 
8.12. Az alapítvány éves közhasznúságú jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból 
saját költségére másolatot készíthet. 
 
8.13. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót 
b) a költségvetési támogatás felhasználását 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását 
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e) központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét 
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót 
 
8.14. a) A kuratórium döntéseit (beszámolóit) helyi hirdetőbálán, illetve helyi 
sajtótermékekben való közzététel útján hozza nyilvánosságra, illetve a döntésekben 
érintettekkel írásban közli. 
 
b) A kuratórium elnöke a kuratórium által hozott határozatokat köteles haladéktalanul 
bejegyezni a Kuratóriumi Döntések Könyvébe. A bejegyzésnek tartalmaznia kell: - a 
döntés tartalmát, időpontját, a hatályba lépés idejét, szavazótagok személyét, döntést 
támogatók, ellenzők által leadott szavazatok számát és a szavazatot leadó személyek 
nevét, valamint tartózkodók megjelölését.  
 
c) A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag 
alá ír és melynek elkészítése a titkár feladata. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülés 
befejezésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni a kuratórium azon tagjainak, 
akik arra észrevételt tehetnek. Az észrevételt a következő kuratóriumi ülésen 
napirendre kell tűzni. 

8.15.  A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, 
kiegészítésére ill. mindarról, amiről az alapító dönt. 

- A kuratórium az alapítvány céljának megfelelő módon dönt az alapítványi vagyon 
alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos 
gazdálkodási kérdésekben,  

- 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 dönt mindazokban az ügyekben, melyeket az elnök döntés, illetve 
jóváhagyás végett a kuratórium elé terjeszt.   

8.16. A kuratórium elnöke: 

A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbizatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
- társadalmi munkában - tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére 
azonban igényt tarthatnak. 
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Az elnök hatásköre:    

- A kuratórium nevében dönthet minden sürgős, elhatárolást igénylő ügyben, a döntést 
azonban köteles a következő kuratóriumi ülésen bemutatni. 

- Az alapítvány ügyvitelének és gazdasági ügyei vitelének vezetése. Ennek keretében a 
kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka-, vagy munkavégzésre ireányuló 
egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni és az alapítvány esetleges 
munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat gyakorolni. 

- Előkészíti és végrehajtja a kuratórium döntéseit. 

- Az elnök köteles gondoskodni az alapítvány működésével kapcsolatosan 
keletkezett iratokba való betekintésről, illetőleg azokról történő felvilágosítás 
adásáról. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök 
részére megküldeni. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv 
vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az 
iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály 
vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 

- Az elnök köteles az alapítvány kuratóriuma által hozott olyan határozatot, amely 
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve 
harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától 
számított 30 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az 
érintettnek is megküldeni, vagy az átvétel írásos igazolásával közvetlen átadással 
kézbesíteni. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem 
tekinthető kézbesítettnek, vagy a kézbesítés bármely oknál fogva nem lehetséges, 
úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként 
valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.       

8.17. A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során 
harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel. 

IX. Képviselet 

 
Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül 
is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett való 
rendelkezés akként történik, hogy a kuratórium elnöke + 1 kuratóriumi tag együttesen 
az iratokat az alapítvány neve alatt névaláírásukkal látják el.   
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X. Megszűnés 

10.1.Az alapítvány tartalma: 

Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Az alapítvány létesítéséhez annak bírósági 
nyilvántartásba vétele szükséges. 

10.2. Az alapítvány megszűnése: 

Az alapítvány megszűnik, ha az alapítványban meghatározott  

- cél megvalósult  

- feltétel bekövetkezett 

- a bíróság megszünteti 

Megszűnése esetén az alapítványi vagyont - a fennálló fizetési kötelezettségek 
teljesítése után - a kuratórium döntése alapján az alapítvány céljaira, amennyiben 
döntés nem születik, úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. 

XI. Az alapítvány közhasznú jellege 

 
11.1. Az alapítvány településfejlesztési tevékenységet, környezetvédelmi 
tevékenységet, kulturális tevékenységet folytat, s nem zárja ki, hogy tagjain kívül más 
is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
11.2. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
11.3. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja.       

XII. Vegyes rendelkezések 

12.1. Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány tartós közérdekű cél megvalósítása 
érdekében került létrehozásra. Az alapítónak tudomása van arról, hogy az alapítvány 
érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez annak székhelye szerinti 
megyei bíróság nyilvántartásba vétele szükséges. 
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12.2. Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapító nem vonhatja 
vissza. Az Alapító az alapító okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt 
esetben módosíthatja. 

12.3 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint országgyűlési képviselői, 
megyei, fővárosi, önkormányzati jelöltet a választásokon nem állít és anyagi 
támogatást azoknak nem nyújt.       

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/F §-ait, valamint az 
alapítványok gazdálkodási rendjéről, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. sz. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Hernádszentandrás, 2004. január 9.         

 

        Pallaghy Ilona 

                 alapító 
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ÖSSZEFOGÁS HERNÁDSZENTANDRÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány 2003. november 13-án kelt Alapító 
Okiratát – mint az  alapítvány alapítója - az alábbiak szerint módosítom:  

 

Az alapító okirat 6.1. pontját, a VIII. fejezetét, az alábbiak szerint módosítom, illetőleg 
újabb 2.3., 2.4, 4.4.,  pontokkal egészítem ki: 

 
2.3. Az alapítvány közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c. pontja 
alapján: 

 
5. kulturális tevékenység, 
6. kulturális örökség megóvása, 
7. műemlékvédelem, 
8. természetvédelem, állatvédelem, 
9. környezetvédelem, 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás   
alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 
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2.4. Az alapítványi szolgáltatások nyitottsága: 
 
Az alapítványi szolgáltatások nyitott elérhetőségűek, azaz az alapítvány nem zárja ki, 
hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

4.3. Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait egymástól elkülönítetten tartja nyílván.  

4.4.  Az alapítványnevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az 
emberi méltóság sérelmével. 

6.1. Az alapítvány által végzett vállalkozási tevékenység kiegészítő jellegű. Az 
alapítvány vállalkozási tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében 
az alapítvány közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. 

 VIII. A kuratórium feladata, és hatásköre 
 
8.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Bármely 
kuratóriumi tagnak az ok és a cél megjelölését is tartalmazó írásban benyújtott 
kérelmére a kuratóriumot össze kell hívni. 
8.2. A kuratóriumot az elnök hívja össze, annak munkáját ő vezeti. Az elnök az ülés 
előtt legalább öt munkanappal írásban, a napirendi pontok közlésével egyidejűleg 
értesíti a kuratórium tagjait az ülés időpontjáról és helyéről. 
8.3. A kuratórium ülései nyilvánosak. Azon bárki résztvehet.  
Az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói 
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban és a 
jelen alapító okiratban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a 
jelen okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás adási jog biztosításával. 
 
8.4. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van, 
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt.  
8.5. A kuratórium kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges az éves 
beszámoló és a közhasznú jelentés elfogadásához. 
Személyi kérdésekben a szavazás titkos. Titkos szavazás esetén csak kétharmados 
szótöbbséggel hozható meg a határozat.   
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, vag bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 
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8.6. A kuratórium minden tagjának egy szavazata van. 
8.7. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést harminc napon belül ismételten meg 
kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az 
értesítés és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie. A megismételt 
ülés változatlan napirenddel az azon megjelentek számától függetlenül határozatképes.   
8.8. Az ülésen a kuratórium elnöke, vagy az általa előre felkért kuratóriumi tag 
beszámol az előző ülés óta tett intézkedésekről, és a kuratórium döntéseinek 
végrehajtásáról. 
8.9. A kuratórium titkára minden kuratóriumi ülésen rövid tájékoztatást ad az 
alapítvány pénzügyi helyzetéről. 
8.10. A kuratórium évente legalább egyszer köteles az alapítónak a tevékenységéről és 
az alapítvány pénzügyi helyzetéről beszámolni. Ezt a beszámolt a kuratórium elnöke 
tartja. 
8.11. Az alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az elnök terjeszti a 
kuratórium elé. Az éves beszámoló, illetve közhasznúsági jelentés elfogadása a 
kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik és ahhoz a kuratórium kétharmadának a 
jóváhagyása szükséges. 
 
8.12. Az alapítvány éves közhasznúságú jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból 
saját költségére másolatot készíthet. 
 
8.13. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót 
b) a költségvetési támogatás felhasználását 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását 
e) központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét 
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót 
 
8.14. a) A kuratórium döntéseit (beszámolóit) helyi hirdetőbálán, illetve helyi 
sajtótermékekben való közzététel útján hozza nyilvánosságra, illetve a döntésekben 
érintettekkel írásban közli. 
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b) A kuratórium elnöke a kuratórium által hozott határozatokat köteles haladéktalanul 
bejegyezni a Kuratóriumi Döntések Könyvébe. A bejegyzésnek tartalmaznia kell: - a 
döntés tartalmát, időpontját, a hatályba lépés idejét, szavazótagok személyét, döntést 
támogatók, ellenzők által leadott szavazatok számát és a szavazatot leadó személyek 
nevét, valamint tartózkodók megjelölését.  
 
c) A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag 
alá ír és melynek elkészítése a titkár feladata. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülés 
befejezésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni a kuratórium azon tagjainak, 
akik arra észrevételt tehetnek. Az észrevételt a következő kuratóriumi ülésen 
napirendre kell tűzni. 

8.15.  A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, 
kiegészítésére ill. mindarról, amiről az alapító dönt. 

- A kuratórium az alapítvány céljának megfelelő módon dönt az alapítványi vagyon 
alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos 
gazdálkodási kérdésekben,  

- 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 dönt mindazokban az ügyekben, melyeket az elnök döntés, illetve 
jóváhagyás végett a kuratórium elé terjeszt.   

8.16. A kuratórium elnöke: 

A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbizatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
- társadalmi munkában - tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére 
azonban igényt tarthatnak. 

Az elnök hatásköre:    

- A kuratórium nevében dönthet minden sürgős, elhatárolást igénylő ügyben, a döntést 
azonban köteles a következő kuratóriumi ülésen bemutatni. 

- Az alapítvány ügyvitelének és gazdasági ügyei vitelének vezetése. Ennek keretében a 
kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka-, vagy munkavégzésre ireányuló 
egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni és az alapítvány esetleges 
munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat gyakorolni. 

- Előkészíti és végrehajtja a kuratórium döntéseit. 
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- Az elnök köteles gondoskodni az alapítvány működésével kapcsolatosan 
keletkezett iratokba való betekintésről, illetőleg azokról történő felvilágosítás 
adásáról. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök 
részére megküldeni. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv 
vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az 
iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály 
vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 

- Az elnök köteles az alapítvány kuratóriuma által hozott olyan határozatot, amely 
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve 
harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától 
számított 30 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az 
érintettnek is megküldeni, vagy az átvétel írásos igazolásával közvetlen átadással 
kézbesíteni. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem 
tekinthető kézbesítettnek, vagy a kézbesítés bármely oknál fogva nem lehetséges, 
úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként 
valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.       

8.17. A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során 
harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel. 

 
 
Az alapítvány jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
érvényesek és hatályosak. 
 
 
 
Miskolc, 2004. január 9. 
 
 
         Pallaghy Ilona 
              alapító 
 
 
Az okiratot készítette és ellenjegyezte: 
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