AMIGOS Alapitvdny Alapit6 Okirata
Alulirott alapit6 felismerve 6s tapasztalva,hogy a kor6bbi 6letkorban elkezdett idegennyelvelsaj6tftris rendkiviil nagy el6nyt jelenthet a gyermeknek, amely megszerzett tapaszlalat
nyelvi
es
kultur6lis
6s
hozzitjitrulhat
a
szocialis,
sz6mukra pozitivan
szemdlyisdgfejkiddsiikhdz,az al6bbi alapitvriny ldtrehozrisrivalkivrlnja hat6konyan felhivni a
tarsadalomfrgyelmdt a beteg6s nehdzvagy speci6lis6lethelyzetbenl6v6 gyermekekoklatiisi,
k6pz6si neh6zs6geire, az idegennyelv-tanul6s fontoss6gara, s kfvdn mindezekben
eredm6nyesenr6szt venni, azokbanfeladatot v6llalni.
A fenti okb6l a Polg6ri Trirvdnykdnyvr5l sz6lo2013. 6vi V. tcirv6ny6s az egyesiil6sijogr6l, a
kcizhasznrijog6lllsr6l, valamint a civil szervezetekmrikddds6rol6s t6mogatrisar6lsz6l6 20ll.
6vi CLXXV. tcirvdny alapjrin mrikrid6 alapitvany l6trehozris6thatdrozta el.
1. Az alapitf neve 6s szem6lyesadatai:
N6v: Lakos Mdria Lujza
1959.05.05.
Sziilet6sihely 6s id5: Kislcunhalas,
Attyja neve: SzedmdkLujza
Ad6azonosft6jele: 8337261773
Lakcime: 2170 Aszod.Barosst6r 9.
2. Az alapitvfny neve:
,,Amigos a gyerekek6rt" Alapitviiny
Az alapitvriny riivid neve:
,,Amigos" Alapitv6ny

3 . Az alapitv{ny sz6khelye:
8200 Veszprdm,Gycingyvir6gu. l4lL
4 . Az alapitvriny id dtartama :
Azalapifr infi hatinozatlanidStartamrahoztal1treazalapf t6.
5. Az alapftviny c6lja:
Az alapitvrlny kiikinos gondot fordit a beteg, h6tranyos 6s a halmozottan h6tranyos
helyzet{t gyerekek idegen-nyelvek oktatris6n kereszttil tortdnd segit6s6re,motiv6l6sara,
felkarollsara, felzftrk6dat6 foglalkoztatasukra,lSrsadalombaval6 beilleszked6siikre.A
nyelvi k6szs6gek fejlesztdse mellett az Alapitvany logikai jritdkokkal,
k6szs6gfejleszt6ssel,k6zmtives foglalkozilsokkal kivanja segiteni a beteg gyerekek
gy6gyul6s6t,valamint az frtelm| szellemi 6s lelki fejl6ddsdt.Az Alapitvfny celja, hogy a
rendszeressegits6gnyrijtas
eredm6nyekdnta gy6gyul6sszellemi6s lelki h6tter6benbiAos
tfmasdnyrijtson a gyerekeknek6s a sziil6knek, csalSdtagoknak.
Az alapftvfny c6ljrlnak el6r6se 6rdek6ben az akibbi kiizhasznri tev6kenys6getv6gzi az
1997.6vi CLIV. 144. S (1) 6s (2) bekezd6sei,35. $ (1)-(2) bekezd6sei,valamint a 2011. 6vi
.,'f
CLXXXIX. tiirv6ny 13. S (1) bekezd6s4. 6s 8. pontjai alapjdn:

/'

-

feladatainakell6trlsa6rdekdbenegytittmtikodik k6rhrlzpedag6gusokkal;
m6di6banval5 szerepldst,besz6lget6st,
mrisork6szitdstkezdem6nyez,viilal;
ti$ekoztat66s figyelemfelhiv6 jellegri plakritokat, szoroanyagokatkeszit;
pfllyi.r;atokonvesz r€,szta c6lok megval6sitiisrinakel6segitdse6rdek6ben;
nevel6s6s oktat6s,k6pessdgfejlesztds,
ismeretterjesztds;
h6trrinyoshelyzehi csoportoktilrsadalmiesdlyegyenl6sdg6nek
elSsegitdse;
sport, a munkaviszonyban 6s a polgriri jogi jogviszony keretdben megbizis alapjin
folytatott sporttev6kenysdgkiv6teldvel;

-

elismer6st/dijatalapit;
figyelemfelkelt6programokatszervez,val6sit meg, pl. DebreceniVirrlgkarnevril;

-

c6ljanak el6r6se v6gett, annak el6segitdsdreiizleti tev6kenys6getfolytat, melyb6l
szLrmazSeredm6ny6tc6ljaira forditja az alapituiny;

-

viillalkoz6si tev6kenysdget folyathat, amely azonban nem lehet az alapiMiny f6
tev6kenys6ge. Az alapitvrlny vdllalkoz6si tev6kenysdget teh6t csak c6ljainak
megval6sitiisa6rdek6ben,azokat nem veszelyeztettrevegez. Gazdflkoddsa soriln el6rt
eredm6nydt nem oszthatja fel, azt M alapftvanyi c6lokban megfogalmazoff
tevdkenys6gekre
haszn6ljafel, illetve nem gyakorol semmilyenolyan tev6kenys6get,
amely c6lj ait v eszlly eztetne;

-

Amigos feliratu alakri kitriz6kkel, valamint egydb Amigos szimb6lumokkal ell6tott
tfugy akat k6szit, i smertt6 teszi a motimmot;
programot dolgoz ki, melyben koz6ppontba helyezi M orvosi ell6totts6g, 6s
megbetegeddsekkozotti regioniilis kiilonbs6geket;
a feladatell6t6sa6rdek6bencsatlakoz6,t6mogat6,szponzorii6cdgekettoboroz;
lehet6s6getbiztosit arra, hogy az alapitv6ny programjainak lebonyolitrlsriban,cdgek,
harmadikszem6lyek,egydbt6mogat6kis rdszt vegyenek,ezzel rdszbenvagy eg6szben
ifivdilalva annak anyagi terheit;
p1nzbeli vagy eszkcizadomanytgyujt beteg gyerekek megsegitdsdreidegen nyelvre
tort6nSoktat6s,k6szs6gfejleszt6s, felzfrk6zatits c6lj 5b6I ;
tovribbi programok, kampiinyok, kezdem6nyezdsekindftdsa 6s t6mogat6s a beteg
gyerekekoktat6sonkeresztiil tdrtdn6 gy6gyul6sanakel6segit6se6rdek6ben

-

-

Az Alapitvriny v6llalkoz6i tevdkenysdget csak kcizhasznri c6ljainak megval6sit6sa
6rdek6ben,azokatnem veszdlyedefteyegez.
Az alapitvdny kiizhasznri tev6kenys6geib6lm6s is r6szesiilhet, aki jelentkezik az
Alapitvriny riltal meghirdetett programok vagy tev6kenysdgekbirmelyik6re, vary
r6szt kfvin venni azokban, tovibbf az is, aki az Alapitvinyt e c6lbrfl felkeresi.
6. Az alapitfli induk6 varyona:
Az Alapit6 6ltal rendelkezdsrebocs6tottcisszesen100.000,-Ft, azaz egyszinezerforint
kdszplnz, amely a banksz6mlankertil elhelyez6sre.
Az alapitviiny vagyona kiiltinfele szewezetek ds magdnszemdlyek adomrlnyaib6l is
novelhetti, azzal,hogy az adomrlny visszavenni nem lehet. Az alapifiarty a vagyondnak

kezel6s6reKurat6riumot hoz l6tre, mely els6sorbanjogosult az alapituiny vagyon6nak6s
p6nz6nekfelhaszn6l6sriroldonteni. A kurat6rium jogosult a programok kidolgozSsara6s
a megval6sit6s6ra,kiv6telt kdpezhetnek a kurat6rium dontdse alapjdn, valamely mas
egytittmtikcjd6szervneWszervezetnek6tadott program megval6sitasa.
7. Az alapitvfnyi varyon felhasznikisa:
Az Alapitviiny mindenkori vagyona kizar6lag a jelen alapft6 okiratban megieldlt
cdlokban megfogalmazott tevdkenys6gekreegyszeri tamogat6sformrijriban, valamint az
alapitvrlny mtikod6s6velkapcsolatosanfelmertilS koltsdgekrehaszn6lhat6fel.
Az Alapitvanyi cdlok mind hatdkonyabb megval6sitasa6rdek6ben az Alapitvany fd-6s
mell6kdlllsri alkalmazottakati s fo glalkoztathat.
Az Alapifrriny indul6 vagyona 6s annak kamatai, valamint a csatlakoz6sok,6s az izleti
tev6kenys6gbSlszerzett vagyon, tov6bb6 az alapititst k<ivet6enaz alapiMinyi szfimlfna
lrkezo keszpenzadomdnyteljes dsszege vagy a term6szetbennyrijtott adom6ny teljes
csak az Alapitvany c6ljainakel6r6se6rdek6benhaszn6lhat6kfel.
cisszegben
Nem min6stil elSnynek a kozhasznri szervezet cel szerinti juttat6sai keretdben a barki
6ltal megkcit6sn6lktil ig6nybe vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltat6s,illetve az egyesiilet 6ltn'l
tagj6nak, a tagsiigi jogviszony alapjan nyfjtott, ldtesit5 okiratnak megfelelS c6l szerinti
juttatas.
Azalapitviny dijat alapit,amelynekelnevez6seAmigos dij.A dij dventeegy alkalommal
kertil d'tadesraa Kurat6rium 6ltal meghatitrozott kateg6ri6ban,jelen Alapit6 Okiratban
az.Alapifvany c6lj6val 6s tev6kenys6g6veldsszefiigg6sben,a
foglaltakkal <isszhangbart,
gyerekek gy6gyul6sanak segitds66rt 6s idegen nyelvekre tcirt6n6 oktat6srl6rt vdgzett
6ldozatosmunk66rt. A dijra jeloltek szemdlydrea Kurat6rium tagfai tesznekjavaslatot 6s
a dijazott szem6lydrdl hataroznak. A dlj pdnz vagy tingyi jutalomb6l 6s egy Amigos
Kup6b6l iill. Amennyiben a jutalom finansziroztsina kizin6lag egy, az Alapitvfnyt
t6mogat6 szewezet6ltal keriil sor, fgy ez at6mogat6 szewezetjogosult a dij 6tadris6ban
krjzremrik<idni.A Kurat6rium az iitala meghatarozott kateg6rian beliil jogosult a dijon
feliil tov6bbi szem6lyek rdszdre kisebb 6rt6kri ajanddkkal vagy kcinyvjutalommal jarS
elismer6stnyrijtani, mely elismer6sekjuttatasar6l a kurat6riumi tagok javaslata alapjan a
Kurat6rium az iitaltnos szab6lyokszerint hatiroz.
8 . Az alapftvfny jellege:
Az alapiwany nyitott, ahhoz b6rmely hazai vagy ki.ilfrldi termdszetes6s jogi szem6ly
brirmikor az Alapitvany fennrlll6sa alatt tetsz6se szerinti vagyoni hozzi$inulissal
csatlakozhat.A csatlakoz6st6nye a csatlakoz6t nem min6siti alapit6v6, alapit6i jogokat
nem gyakorolhat. A csatlakoz6tmegilleti azonbanaz a jog, hogy javaslatot tegyen a
kurat6rium rlszdre a vagyoni juttat6srinak felhasznrll6saravonatkozSan.Ha a csatlakoz6
timogat6 rendelkezett vagyoni hozzi$itrulfusa felhaszn6l6sar6l, rigy rendelkez6se
6rv6nyesi.il6sdr6l a kurat6rium gondoskodik.

9 . Az alapitv{ny iigrvezet6 szervez
a Kurat6rium, melynek letszimta3 fo.

ndv: F6birin S6ra (sziiletett:Veszprem,1993.l0.20.,lerlnykorineve: F6biiin Siira,
arryia neve:Veszelszki }y46fia,szemdlyi ig. sziim: 1641685A, lakcim: 8200
veszprdm, Gyongyviriig utca 141F.) a Kurat6rium Elnrike 6,s az Alapftvany
kdpvisel6je
II. ndv: Veszelszki Mrirta (sztiletett: Kcirmend, 1965.10.07., le6nykori neve:
Veszelszki }y'.irta, anyja neve: Csillag M6rta, szemdlyi ig. szrim: 198264JA,
lakcfm: 8200 Veszpr6m,Gyongyvir6gutca 14lF.) kurat6riumitag
III. n6v: F6bi6n J6zsef (szi.iletett: Ozd, 1962.04.14., anyja neve:Nagy Erzs6bet,
szem6lyiig. sziim: l90976PA,lakcim: 8200 Veszpr6m,Gycingyvir6gutca 14lF.)
kurat6riumi tag

Az Alapftvfny k6pvisel6je, a Kurat6rium Elniike, Ffbiin Sfra.
A kurat6rium elncik6t megilleto kdpviseleti joganak terjedelme 6s gyakorlisrinak
m6dja: dltalinos 6s onrill6.A kurat6riumitagok kdpviseletijoga egyi.ittes.
A kurat6rium az alapftv6ny alkalmazottj6nak k6pviseleti jogot biztosithat. A
k6pviseletijog gyakorl6sanakm6dj6t illetve terjedelmdta Kurat6rium Szervezeti6s
Mtikod6si Szabiiy zatbanj eloli meg.
A kurat6riumi tagokat az alapito hatinozatlan id6re kdri fel, amely megbizatfuscsak a
Ptk. 3:398 $ (2) bekezd6seszerinti esetben- vagyis akkor, ha tev6kenys6g6velaz
Alapftvany c6lj6t veszelyerteti - vonhat6 vissza. A kurat6rium drint a pdnz 6s m6s
alapitvanyi tulajdonban ldv6 eszkozok alapitvanyi cdlnak megfelel6 felhasznitlitsar6l,
j ogkdre tovribb6 sajiit mtiko d6si rendjdnek kial akitasa.

A kurat6riumi tags6gmegsziinik:
-

-

ataghaliifpal,
lemondisilal,
a Ptk. 3:22. $ (1)-(6)bekezddsdben,
tovSbb6a Ptk. 3:397.$ (3), (4) bekezd6s6ben,
a Btk. 61.$ (2) bekezd6si) pontj6ban 6,s az Ectv. 38. $ - 39. $-ban foglalt
cisszeferhetetlensd
gi 6s kizar6 ok bekovetkezt6vel,
a Ptk. 3:398. $ (2) bekezd6seszerintivisszahiv6ssal

Az alapitviny munkav6llal6i felett a munk6ltat6i jogokat a kurat6rium gyakorolja.
Az alapitviny kedvezm6nyezettje 6s annak kdzeli hozzifiartozSja nem lehet a
kurat6rium tagSa.Az alapito okirat eltdro rendelkez6sesemmis. Az alapit6 6s kcizeli
hozzifiartoz6i nem lehetnek tcibbs6gbena kurat5riumban. Az alapit6 okirat elt6r6
rendelkez6se
semmis.(Ptk. 3:397 $ (3) - (a) bek.).
A kurat6rium tagja az igyvezetdsi tevdkenysdge sor6n az alapifiinynak okozott
krlrokdrt a szerzSdesszegdssel
okozott kardrt val6 felel6ssdg szab6lyai szerint felel az

alapftvannyal szemben.Ha a kurat6rium tagja kurat6riumi tagsitgitvalcisszefiigg6sben
harmadik szemdlynek k6rt okoz, a krirosulttal szemben a kurat6rium tagSa
az
alapitvannyalegyetemlegesen
felel.
A kurat6rium sziiksdg szerint, de 6vente legalibb egy alkalommal iil6sezik, valamint
6vente egy alkalommal tajdkoztathatja az Alapit6t, valamint az alapitvfnyhoz
csatlakoz6kat munkrijrlr6l, kiildnos tekintettel az alapitvrinyi vagyon kezel6s6re
6s
felhaszniillsiira.
A kurat6riumot az elndk vagy bdrmely k6t kurat6riumi tag friisban, igazolhat6m6don,
egyiittesen hivja ossze. A meghfv6nak tartalmaznta kell az alapitvrlny nev6t
6s
sz6khely6t, tovribbri a kurat6riumi iil6s hely6t, idSpontjdt 6s a napirendi pontokat.
Szabillyszeninek az cjsszehiviisakkor min6stil, ha tagok az iil6srdl legal6bb
nyolc
nappal az til6s id<ipontjritmegel<iz6eniriisban 6rtesi.ilnek,6s az i.ilds tiirgysoroz
atir6l
lefrrist kapnak. irrlsbeli igazolhatSm6don tcirt6n<lk6zbesft6snekmindstil: pl.
ajanlott
vagy tertivev6nyesktildemdnyk6nt, toviibbri a tagnak az elektronikus levelez6si
cim6re
tcirtdn<ikdzbesit6s azzal, hogy a kdzbesitds visszaigazolisra keriiljrln (elektronikus
tdrtivevdny).
A kurat6rium eln<jke gondoskodik arr6l, hogy a meghiv6t az alapitvfny
honlapjrln,
il let6leg az alapituiny szdkhelydnelhelyezetthirdet6tablaraki flig gessze.
A kurat6rium iil6sei nyilviinosak. A kurat6rium akkor hatiirozatk6pes,
ha a
szabilyszeriien cisszehfvott iil6sen a hatfuozat meghozatalakor legal6bb
a tagok
k6tharmadajelen van.
A kurat6rium dcintdseitnyflt szavaz6ssal,egyszerii sz6tobbsdggel hozza. A
besziimol6
6s a m6rleg j6v6hagydsirrolaz dltaliinos szab6lyok szerint dcint.

Ahatinozat meghozatalakornem szavazhataz,
a) akit ahatitozat kcitelezettsegvagy felel6ss6gal6l mentesit vagy a jogi
szem6ly
terh6remrisfajta el6nybenrdszesft;
b) akivel ahatirozat szerint szerzldestkell kdtni;
c) aki ellen a hatitrozatalapjan pert kell inditani;
d) akinek olyan hozziiartoz6ja drdekelt a dcint6sben,aki a jogi szem6lyneknem
tagia
vagy alapit6ja;
e) aki a dtint6sben 6rdekelt m6s szervezettel tobbsdgi befolyiison
alapul6
kapcsolatban6ll; vagy
f) aki egy6bk6ntszem6lyesendrdekelta dcintdsben.
A kurat6rium a hatinozatait az i.il6sensz6ban kihirdeti es az eintettekkel
a hatbrozat
meghozatalLitkovet6 8 napon beliil frrisban, igazolhat6 m6don is kcizli a hatinozatnak
az alapitv dny honl apjrin tcirt6no ko zzeteteleveI egyi dejril eg.

A kurat6rium kdteles gondoskodni olyan nyilvrintartiis vezet6s6rSl (Hatarozatok
Kcinyve), amelyb6l a dtint6s6nek tartalma, id6pontja 6s hat6lya, illetve a dcintdst
t6mogat6k 6s ellenz6k szitmarinya (ha lehetsdges,szemdlye)meg6llapfthat6.
A kurat6rium tev6kenys6ge,illetve az alapififny mrikod6sesor6n keletkezell iratokba
szemllyazonossrlgdnak igazolisitt 6s 6rdek6nek val6szfmisit6s6t kdvetSen, - a
szem6lyisdgi ds miis alkotmiinyos jogok tiszteletben tarlls6val - az alapitvfuy
sz6khely6n brlrki betekinthet. Az iratbetekint6st a kurat6rium elnrike vagy az iitala
kijeldlt kurat6riumi tag az igdny bejelent6s6t kcivet<i 8 napon beltil az alapftvdny
sz6khely6nbiztositj a.
A kurat6rium tagjait dijazas illetheti meg, toviibbd igazolt k6szkiadS'saik,kciltsdgeik
megt6rit6s6reigdnyt tarthatnak.A kurat6riumi tag jogviszonylra tekintettel megbiziisi
dij ban vagy munkab6rbenr6szestlhet.
Az alapitlrrfnyvezet6 tiszts6gviselSivelszembenirisszef6rhetetlens6gi
6s kizrir6 okok a
Ptk. 3:22. $-ban,3:397. $ (3) bekezd6s6ben,
3:397. $ (4) bekezd6s6ben,
az Ectv. 38. g
(l) bekezdds6ben
6s a 39. $ (1) bekezdds6ben,
valaminta Btk. 61. $ (2) bekezd6s6nek
i) pontjribanmeghatilrozott rendelkezdsek.

10. Az Alapitv{ny bankszimkija felett rendelkez6sijoga FdbianSAranakon6ll6an van.Az
Alapitvany szirmlila felett rendelkez6sijoggal Veszelszki Mdrta 6s Fribian J6zsef
egyiittesenrendelkeznek.
A hfnipenztiirra ugyanez vonatkozik.
IL Az alapitvriny kiizvetlen politikai tev6kenys6getnem folytat, szervezeteprirtoktrfl
fiiggetlen, azoknak anyagi trimogatrist nem nyrijt, nem S.Jlit k6pvisel6jeliiltet
orsz{gryffl6si 6s f6virosi, illetve meryei k6pvisel6-vdlasztdson,p{rtnak tagia nem
lehet (2011.6vi CLXXV. tiirv6ny 34. g (1) d) pontja).
12.Az alapitviny megsztin6sdrea Polgari Tcirvdnykonyv3:348 6s 3:403 $$- okban foglalt
rendelkez6sekaz irrinyad6k. Az Alapitvdny esetlegesmegsziindseeset6n,az Alapitviny
vagyona- a hitelez6k kiel6git6seut6n -hozzi$6rul6sam6rt6keigaz Alapit6t illeti meg, a
tov6bbi fennmarad6vagyont az Alapitvany celjuhoz hasonl6 c6lra kell fordftani 6s err6l
a nyi lvilno ss6gotmegfeleIoen til ekoztatni.
13.A jelen alapit6okiratban nem szab6lyozottkdrddsekbena Polgiiri Tcirv6nykcinlv3:3783:404 $$ rendelkezlsei,a20ll. 6vi CLXXV. torv6ny el6ir6saiszerintkell elj6rni.
14. Az alapitviny jogi szemdly. Jelen Alapftvriny a Veszprdmi Torvdnyszdk nyllvintartrisba
vdtel6vel jcin l6tre. A nyilvantart6sba vdtel nem tagadhat6 meg, ha az alapit6 okirat a
vonatkoz6 jogszab6lyokban meghatiirozott felt6teleknek megfelel. Az alapitvany
tevdkenys6geta nyilvrintartrisbav6telr6l sz6l6 vdgzfs jogerore emelkeddse napjan
kezdhetimeg.
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A trfirsasig gtzddlkodisdra 6s a kdzhasaf tw6kenys6g6vel kapcsolatos szabilyokra a
Z0ll.6r/i CLXXV. t6n6ny vonatkozilc A tdrsastf,goktatrf,si tev6kenysdgfire,az azz;al
kapcsolatosjogokra 6skdteless6gekret20'l1..6vi CL)OO(WI. t6w6ny 6s2011.6vi CXC.
tdw6ny irinyad6alc
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