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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Fővárosi Bíróság által 3869 sorszám alatt nyilvántartásba vett VÁRKERÜLETI
TÁRSASALMI SEGÍTŐ KÖZALAPÍTVÁNY alapítói: dr. Baranyai Árpád, dr. Gallowich
Margit, Szeleczky Szilárd és Vecsey András, valamint a Fővárosi Bíróság által 3870 sorszám
alatt nyilvántartásba vett AZ EGÉSZSÉGES VÁRKERÜLETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
alapítói, dr. Baranyai Árpád és dr. Takács Judit a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (régi Ptk.) 74/G. par. (3) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján a
Közalapítványok jelenleg meglévő vagyonának Közalapítvány létrehozása céljából a
Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének történő felajánlásuk
alapján, alapítói jogaik megtartásával,
valamint Budapest I. Kerület Budavár Önkormányzata, mint a korábbi Közalapítványok egyik
alapítója, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező Közalapítványt hoz
létre és működtet a közalapítványokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak - így különösen
az új polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.), valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvénynek, valamint a 2011. évi CLXXV. törvénynek (Ectv.)
megfelelően az alábbiak szerint:
I. ALAPÍTÓK:
-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (korábbi nevén: Budapest Főváros I.
Kerület Önkormányzata)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

-

dr. Baranyai Árpád

1014 Budapest, Úri u. 32. A ép. I. 3.

-

Dr. Gallowich Margit

1015 Budapest, Csalogány u. 26.

---- Szeleczky Szilárd------------------------------- 1015 Budapes^-Batthyány u. 31.
-

dr. Takács Judit

1013 Budapest, Attila u. 25.

-

Vecsey András

1013 Budapest, Döbrentei u. 11.

II. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE:
BUDAPEST I. KERÜLETI NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY
III. A KÖZALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
IV. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS KEZDEZMÉNYEZETTEK KÖRE:
-

Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi
eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének
támogatása
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- A betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok
szervezése és támogatása
-

A krónikus megbetegedésekben szenvedők gondozásának elősegítése

-

Az egészségügyi rehabilitáció támogatása

-

A családok gyermekvállalási szándékának támogatása

-

A szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetben levő
I. kerületi lakosok anyagiakkal, pénz- és természetbeni eszközökkel történő támogatása

-

Üdültetés szervezése

-

Az I. kerületben élő munkanélküliek és hajléktalanok helyzetének megoldását segítő
tevékenységek támogatása

-

Egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I.
kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések
támogatása

-

Egészségmegőrzés,
tevékenység

-

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

-

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

-

Rehabilitációs foglalkoztatás

-

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
és kapcsolódó szolgáltatások

betegségmegelőzés,

gyógyító-,

egészségügyi

rehabilitációs

A Közalapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ (1) bekezdés 4. 6.7. 8. 10. pontokra figyelemmel és az 2011. évi CLXXV. törvény 34. §
(1) bekezdés a) pontjának megfelelve közhasznú tevékenységét az alábbiak szerint végzi:
A Közalapítvány jogállása: közhasznú szervezet.
V. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJA:
1. Az Alapítvány induló vagyona a VÁRKERÜLETI TÁRSADALMI SEGÍTŐ
KÖZALAPÍTVÁNY és AZ EGÉSZSÉGES VÁRKERÜLETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
jelenleg meglévő vagyonából összevonva összességében 310.314.- Ft, azaz
háromszáztízezer-háromszáztizennégy forint készpénz, amely összeg az alapító okirat
bírósági nyilvántartásba vételét megelőzően az Alapítvány javára nyitott bankszámlán lett
elhelyezve.
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A Közalapítványi célok megvalósítására és a Közalapítvány működtetésére az alapítói
vagyon kilencven százaléka, valamint az alapítói vagyon hozadékai és kamatai, a
Közalapítvány részére juttatott adományok és támogatások, illetve a Közalapítvány
gazdálkodásának eredményeként létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében
felhasználhatók. A Közalapítvány vagyona csak az alapítói célok megvalósítására és a
Közalapítvány működtetésére használható fel.

Az Közalapítvány nyitott, így ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek,
mecénások, támogatók feltétel nélküli, eseti vagy rendszeres adományaikkal
csatlakozhatnak. Az adományozók saját nevükben vagy nevük elhagyásával (anonim
módon) is tehetnek felajánlásokat. A Közalapítványhoz csatlakozó személy feltételeket
csak az eredeti célokon és tevékenységi körön belül határozhat meg.
Feltétel kikötése esetén a feltétel elfogadásáról a Közalapítvány kezelő szerve, a
Kuratórium dönt, és döntéséről az adományozót értesíti. A Közalapítványi támogatás
devizában is történhet.
A Közalapítvány céljainak elérése érdekében alapítványi anyagi juttatás nyújtható. A
Közalapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben a Közalapítványhoz csatlakozó bél
és külföldi természetes és jogi személyek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött
pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ezeket a Közalapítvány Kuratóriuma
elfogadja.

A Közalapítvány céljai elérése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel,
amelynek tevékenysége törvényes, s nem ellentétes a Közalapítvány céljaival.
Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozott összeget
akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben, vagyoni előny
megszerzése érdekében adják. A felajánlás tárgya lehet:
-pénz (tőke, kamatjáradék értékpapír, deviza),
-jog (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog),
-tevékenység, közreműködés,
-dolog (ingó- és ingatlan, műtárgy, termék) átruházása.
A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét az alapítói részére semmiféle
formában nem osztja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott célok
megvalósítására, közhasznú tevékenységére fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet
a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány nem állít és nem támogat országgyűlési képviselő jelöltet, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.
Az alapítvány gazdálkodása a mindenkori közalapítványok, ill. alapítványok gazdálkodására
vonatkozó jogszabályoknak és az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően történhet.
A közalapítványi vagyon felhasználásairól és az adományokról az Alapító Okirat
rendelkezései alapján a Kuratórium dönt.
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A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
Az Alapítvány céljai megvalósulása érdekében másodlagos tevékenységként vállalkozhat,
vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A
vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében és azok
veszélyeztetése nélkül folytathatja. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási
tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel.
A vállalkozás eredményeként létrejött vagyon csak a Közalapítvány céljaira és a
Közalapítvány működtetésére használható fel.
A Közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a Közalapítvány javára történő
felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Közalapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő,
szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt a Közalapítvány vagyonából kifizethető
díjazás és költségtérítés illeti meg.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A Kuratórium tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el, a közalapítványi célok
megvalósítása érdekében végzett munkájukért költségtérítés illetheti meg őket.
A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait
(kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.
A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.
A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni.
VI. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:
Alapító
Az Alapítók akként rendelkeznek, hogy az alapítói jogokat az Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
Az alapító vagy az alapítói jogok gyakorlására jogosult testület hatáskörébe tartozik
különösen:
a) a közalapítvány alapító okiratának módosítása,
b) a kuratórium elnökének, tagjainak, valamint a felügyelőbízottság tagjainak
megválasztásának, valamint ezen szervek tagjainak díjazásának megállapítása,
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c) a közalapítvány cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén a kuratórium
egy tagjának vagy a kuratórium egészének visszahívása,
d) közalapítvány megszűnése esetén határozathozatal a megszűnt közalapítvány
vagyonának a közalapítvány céljához hasonló módon történő felhasználásáról,
e) amit jogszabály az Alaptó hatáskörébe utal.
Kezelő szerv: Kuratórium
A Közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére az Alapítók öt tagú
Kuratóriumot hoznak létre amelyből legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell
rendelkeznie. A Kuratórium a Közalapítvány ügyvezető szerve.

A Kuratórium tagjai: elnök + 4 tag.
A Kuratórium tisztségviselői:
Elnök: Balicza Iván-------------------- 1014 Budapestj-Uri-utea 12—4/a.
-Fagofe
Br- Kiáltossy-Emília--------------------1-012 Budapest, Várfek-utca-8:
ünory-fot-Míi T3
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Nagypál Gábor------------------------------ 1014 Budapest, Balta köz 1.
A Közalapítvány képviselője természetes és jogi személyek irányában Balicza Iván,akadályoztatás esetén-Dr. Kiáltossy Emília. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés
a Kuratórium két tagját Balicza Ivánt-és Dr—Kiáltossy Emília tagot illeti meg.
Kuratóriumi tagság keletkezése és megszűnése:
A kuratóriumi megbízatás határozatlan időre szól, és az erre vonatkozó elfogadó
nyilatkozattal jön létre.
Az Alapítók, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látják,
jogosultak a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása
nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító
visszahívhatja a kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.
Ugyancsak az Alapítók jogosultak a kuratóriumi tagok személyében bekövetkezett
változásokat bejelenteni a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé. A
kuratóriumi tag megbízatása a visszahíváson kívül megszűnhet még: lemondással,
elhalálozással, kizáró vagy összeférhetetlenségi okok bekövetkezésével.
A kuratóriumi tagok kizárására és összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
a) A kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) A kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
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c) Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
d) Nem lehet kuratóriumi tag az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője, így a kuratórium tagja nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
e) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja. (Ptk.3.397.§ (3) bek.)
A közhasznú szervezetre vonatkozó Ectv. 38-39.§-ban foglalt alábbi összeférhetetlenségi
szabályokat is alkalmazni kell a kuratóriumi tagokkal szemben:
a)

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján:
i. Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
ii. Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.

b) 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

i.

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

ii.

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,

iii.

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

iv.

amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

c) A kuratórium tagja , illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében
önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt
tarthatnak.
A kuratórium hatásköre:
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Az alapítvány vagyonának a közalapítványi céljának megfelelően, az alapító okiratban
rögzített módon történő kezelése és felhasználása során:
• a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról szóló döntés,
• gondoskodik az alapító okirat, illetve a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok
elfogadó nyilatkozatainak nyilvántartásáról,
• a közalapítvány gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések és azok
nyilvántartása,
• beszámol évente az alapítónak a közalapítvány működéséről és a gazdálkodásának
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza,
• az alapító okirat módosításakor az Önkormányzat hivatalos lapjában történő
közzétételről köteles gondoskodni

A felügyelőbizottság
Felügyelőbízottsági tagság keletkezése és megszűnése
Az Alapítók a Kuratórium működésének ellenőrzésére három tagú felügyelőbizottságot
hoznak létre, amely az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. A felügyelőbizottság
tagjai jogosultak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt venni.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésének esetei:
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát a közalapítvány kuratóriumi elnökénekhez kell intézi.
A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
a) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
(kuratóriumi tagokra) vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a közalapítvány kuratóriumának tagja, elnöke.
c) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni és a közalapítvány kuratóriumától függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak,
d) a közhasznú szervezet esetén az nem lehet a felügyelőbizottság tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
da) Alapító tagja, illetve a kuratórium elnöke vagy tagja,
db) a közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
de) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve
d) a da-dc) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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A felügyelőbízottság hatásköre:
A felügyelőbízottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente
beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alaptó elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelőbizottság határozatképes, ha az elnök és egy tagja jelen van. A
felügyelőbizottság tagjai Közalapítvány gazdálkodását figyelemmel kísérheti. Ennek során
jogosult a Közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, a nyilvántartások
szabályszerű vezetését ellenőrizni, a Közalapítvány könyveit és iratait, szerződéseit
megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltathatni, valamint felvilágosítást és jelentést kérhet a
kuratórium tagjaitól. Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében
törvénytelenséget tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium és az Alapító figyelmét írásban
felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben ez nem
történik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével a Közalapítvány felett törvényességi
felügyeletet ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani. A
felügyelőbizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti elő. Az írásos előterjesztésnek
legalább két tag aláírását tartalmaznia szükséges. A felügyelőbizottság feladatkörét
egyebekben az Ectv. 41.§ írja le.
A felügyelőbizottság tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi.
Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság tagjai e
tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak. A felügyelőbizottság
működésére a Kuratórium működésének szabályait kell alkalmazni.
A felügyelőbizottság tagjait az Alapítók 4 évre bízzák meg feladataik ellátásával. A
megbízatás lejártával az Alapítók jogosultak - a nyilvántartásba vevő bíróság felé együttesen
megtett intézkedésével - a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.
A felügyelőbizottság tisztségviselői:
Tagele

Buzásiné dr. Bölcs Judit------- ------- 1011 Budapest, Iskola u. 38-42
T"^f

LJl.

AT/a-KV-*1 o-piíá
CII1CIC VJ^U-ltlllC

lIviklJL/L/oa cloclxwLA Li.

I ív/*

Velich Katalin------------------- ------- l-Q-1-3 Budapest, Attila-út lO,

A felüsvelőbizottsás tasiait díjazásra jogosultak.

VII. A KEZELŐ MŰKÖDÉSE:
A Kuratórium feladata a vagyon leghatékonyabb működtetése, köteles mindent megtenni
annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a jogrendnek megfelelően gyarapítsa.
Ennek megfelelően döntési joga van a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásának
meghatározásában.
A Kuratórium évente két alkalommal, szükség esetén azonban többször is ülésezik. Az ülések
összehívásáról meghívó küldésével vagy közzétételével, valamint levezetéséről az elnök
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gondoskodik. Az ülést legkésőbb 24 órával az ülést megelőzően írásban, a napirend
megjelölésével kell összehívni.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) a jogi személy nevét és székhelyét,
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
c) az ülés napirendjét.
Ha a kuratóriumi ülést nem, szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához. A kuratóriumi ülésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárult. A meghívóban
közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előterjesztéseket és az ülés előtt legalább 24
órával el kell juttatni a kuratórium tagjaihoz.
A Kuratórium összehívható bármely tagjának írásban benyújtott kezdeményezése alapján is a
cél és ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni a kuratóriumi ülés összehívásáról. Ha a
kuratórium elnöke ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kuratórium ülését a
kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
Határozatképesség:
A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a szavazásra jogosult tagok több mint felének azaz az elnök és két tag - jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium
ülését 30 napon belül, változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni. A döntések nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel születnek. A Kuratóriumi ülések nyilvánosak.
A testületi szervek döntéseit az Alapítvány ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok
tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és
ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
Az elnök gondoskodik az alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban,
igazolható módon.
A testületi szervek döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza
nyilvánosságra.
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az
Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban.
Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről időszaki kiadványiban és a Vámegyed hasábjain, valamint az Alapító
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
A Kuratórium a Közalapítvány céljainak elérése érdekében gazdálkodhat vagyonával,
szolgáltatásokat nyújthat, együttműködhet hazai és nemzetközi intézményekkel és
Közalapítványokkal. Megbízatása teljesebb ellátása érdekében Közalapítványi Irodát hozhat
létre. Amennyiben a Közalapítvány munkáltatóként is funkcionál, a munkáltatói jogokat a
Közalapítvány alkalmazottaival szemben a Kuratórium titkára gyakorolja.
A Kuratórium köteles tevékenységéről évente, a gazdasági év lezárását követő kilencven
napon belül írásban, de legkésőbb május 31-ig valamint Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén szóban is beszámolni az Alapítónak.
A Kuratórium éves beszámolót készít.
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VIII. Egyéb rendelkezések:
A Közalapítványt az Alapítók határozatlan időre létesítik. A Közalapítvány megszűnése vagy
megszüntetése esetén vagyonát - az esetleges hitelezők kielégítése után - kötelesek a
megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.
A közalapítvány megszűnésekor az Alapítók kötelesek a Közalapítvány megszűnéséről és
megszűnésekor meglévő vagyonáról a közvéleményt a kerületi időszaki lapban, vagy
országos napilapban megfelelően tájékoztatni.
Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a Közalapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat
bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A Közalapítvány jogi személyiségét a bírósági
nyilvántartásba vétellel nyeri el. Az Alapító Okirat módosítására kizárólag az Alapítók
jogosultak.
A Közalapítvány megalakulásakor az Alapító Okiratát, illetve gazdálkodásának legfontosabb
mutatóit évente a kerületi időszaki lapban közzé kell tenni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény valamint az
alapítványok, illetve a közalapítványok tevékenységét szabályozó mindenkor érvényben levő
egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.
Budapest, 2021. december 16.r

' fií...f.,|ai2l1X...Övt.
Dr. Baranyai Árpád (alapító)

Dr. Gallovich Margit (alapító)

...... jv»Lb-................................. .................................
Dr. Takács Judit (alapító)

Vecsey András (alapító)
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