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AMIGOS Alapítvány

(a tpvábbiakban: az .,alapítvánv"|

Alapíto Okirata

(nnódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a változásokat félkövért dőlt aláhúzott, módon
jelölve)
Alulírott alapító felismerve és tapasztalva, hogy a korábbi életkorban elkezdett idegennyelv-elsajátítás
rendkívül nagy elónyt jelenthet a gyermeknek, amely megszerzett tapasztalat számukra pozitívan

hozzájárulhat a szociális, kulturális és nyelvi és személyiségfejlődósükhöz, az alábbi alapítvány
létrehozásával kívánja hatékonyan felhívni a társadalom figyelmét a beteg és nehéz vagy speciális
élethelyzetben lévő gyermekek oktatási, képzésinehézségeire, az idegennyelv-tanulás fontosságára,
s kíván mindezekben eredrnényesen részt venni, azokban feladatot vállalni.

A fenti okból a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013, éviV. tórvény (atovábbiak}an: a.,Ftk.") ésaz
egyesülésijogról, a kózhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek müködéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: a,,Cívíltv."| alapján működő alapítvány
létrehozását határozta el,

1,

Az alapító neve és személyes adatai:
Név: Lakos Mária Lujza
Születési hely és idö: Kiskunhalas, 1959,05.05.
Anyja neve: Szedmák Lujza
Adóazonosító jele: 833V 2617 7 3
Lakcíme: 2170 Aszód, Baross tér 9.
h továbbíakban _az .,alapíto" I
:

2.

Az alapítvány neve:

,,Amigos a gyerekekért" Alapítvány

Az alapítvány rövid neve:
,,Amigos" Alapítvány

3,

Az alapítvány székhelye:
8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14lF.

4.

Az alapítvánv telephelve:
Appv-Centrum. Skála M_etró lrodaház, 1a66 Eudapest. Nvuqati tér !" lll,emekt

5.

Az Alapítvánv elektronikus kézbesítésicírye:

6.

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan idötartarnra hozta létre az alapitó.

7,

Az alapítrrány célja:
M. alapíNány különös gondot fordít a beteg, hátrányos és a halmozottan hátrányos heiyzetű
gyerekek idegen-nyelvek oktatásán keresztül történó segítésére,motiválá§ára, felkarolására,
felzárkóztató foglalkoztatá§ukra, társadalomba való beilleszkedésükre. A nyelvi készsfuek
fejlesetése mellett az alapítvány logikai játékokkal, készségfejlesztéssei,kézműves
foglalkozásokka| kívánja segítenia beteg gyerekék gyógyulását, valamint az értélmi,szellemiés
lelki fejlódését. Az alapítvány célja, hogy a rendszeres segítségnyújtaseredményekénta
gyógyulás szellemi és lelki hátterében biztos támaszt nyrijtson a gyerekeknek és a szülöknek,
családtagoknak.

Az alapítvány céliának eléréseérdekében az alábbi közhasznrl
a lé§ bía lr b en m ea h aíára?§tí iog sz§ bá l v h e l v Ek *lap|á n :

íevéfte{avsége,Xpí végzi gg

2

{

-

feladatainak ellátása érdekében együttműködik kórházpedagógusokkal. ííleíveaz
eqészséqüavi intézménve|< szakszemélvzetével - ígv külőnöse,? laggpédu§g.Kkal,
nővérekkel. gvógvtomászokkal. oruosokkal. valamint az ériltett_gyerekek szül§,iugl,

-

h

_

ozzáta ftozőiv a l. á m o a ató se q ítő i u_el, a d qtt es etb e n ta n á rai va l,,
médiában való szereplést, beszélgetést,műsorkészítéstkezdeményez, vállal;
t{jékoztató és figyelemfelhívó jellegű plakátokat, szóróanyagokat készít;
pályázatokon vesz részt a célok megvalósításának elösegítése érdekében;
nevelésésoktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlöségének eiósegítése;
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogijogviszony keretében megbízás alapján folytatott

sporttevékenységkivéte lével
programot dolgoz ki, melyben középpontba helyezi az
meqelőzés és a? oryosi eilátattságternatikáiát
;

a

meqbetegedé_sek, a qvősvulá$, a

további programok, kampányok, kezdeményezésekindítása és támogatás a beteg gyerekek
oktatáson keresztül történő gyógyulásának elösegítése érdekében;

Az Alapítvány a további tevékenységeket végzi, illefue végezhetí"

-

-

elismerésUdíjatalapít,
figveiemfellleltő programokat szEntez valósít Ingg:
céljának elérésevégett, annak elősegítésére üzleti tevékenyseget folytat, melyből származó
eredményét céljaira fordítja az alapítvány;
Arnigos feliratú alakú kitűzőkkel, valamint egyéb Amigos szimbólumokkai ellátott tárgyakat
készít,ismertté teszi a motívumot;
a feladat ellátása érdekébencsatlakozó, támogató, szponzoráló cégeket toboroz;

lehetöséget biztosít arra, hogy az alapítvány programjainak lebonyolításában, cégek,
harmadik szennélyek, egyéb támogatók is részt vegyenek, ezzel részben vagy egészben
átvállalva annak anyagi terheit;
pénzbeli vagy eszközadományt gyűjt beteg gyerekek megsegítéséreidegen nyelvre történó
oktatás, készségfejlesztés, felzárkózatás céljá ból
3z aiapitványi cel.ck határon túion t*rténő m*gvaiósitásánnk *rciekói:en kapcsaiai*kat epíi,
h*iyszíiiek, ieh*tóságeis felmérés* árcigkében tanuirnány*kgt keszíi, bejárást vBüez,
eióadásekat, tróningeket, *s*n:ényeket iart a t*rgadairni grzák*nyítés *éllával.
;

Az alapítvánv s fentieken túlmenően, illglve azokat összefoglalva _ a fentieket részben

a

lako§sáq ?géizséai,1llapotánqk iayítása, ,a jobb életminőség elösegíté.se. az
egészséakárgsítő körnvezeti, társadalmí és egvéb hatások elleni fQ!!épés.{!9W, év!
CLIV. tv. az egész§égüavrőI 14!. § {1b(2| bekezdés):

népeqészséqüqvitevékenvség: az egés?ség ,feil§?tése" Leteeségetr--mepelőz_é*,
eqészségvédelmi,beteqséamea,elő?ési.
intézménvrendszer: epészséqfeíle?ztésí.
qvőgvíto és o,rvo§í reh_qbilitáció§ szolgáltatások (1997. évi CLIV. tv. ?z egészséqüqvról
35. §

ftl-{Zl bekezdésl:

egészséaügvi alapeíIátés/egészségeséletmód qegítésétcélzó szolgáltatások {2011. évi
tY. Magvarország heívíönkormánvzatairól13,6
n| 4. pqntt:

CUUIX.

szociilis. qvetrmekiólétí és avermekvédefuí szqlaáítatásqfie!íáűsai Q011.

CIXXXX.

.fu .

Magyarar§zág helví ön korménvzatai ról

1"3.

§

(1

l 8.

pollt} :

éu!

? családok védelme és a csaÍádok íőléténekerősítése.a munkaváIlalás és a családi éIet
összeegveztetésének előseqitése (2011. évi CCXL tv. a cs]dádak.védelm§r§I2. §.4,*§):

I

I

Az alapítvány közhasznú tevékenységeiből más is részesülhet, aki jelentkezik az alaPÍtvánY
által áeghirdetett programok vagy ievérenységek bármelyikére, vagy résá kíván venni
áror.ornitovábbá áz ii aki az atipíwanyt e tolnOl felkeresi, Az a4pítvánv tehát net;r- zári4
ki, han'em bizlrosítia.' hsgv taqiain kíVüI nnás is részesÜÍhQssen a kÖzhasZnú
szolqáltatásaibóI.

I

8.

Az alapítvánv induló vagyona:
Az;;diaTltal rendelkézésre bocsátott összesen 100,000,- Ft, azaz egyszázezer forint
készpénz,amely a bankszámlán kerül elhelyezésre,

Aa alapíNány vagyona küíönféíe szervezetek és magánszemélyek adományaibÓl ,is nÖvethetÖ,
azzal, hogy'az ábomanyt visszavenni nem lehet, Az alapítvány a vagyonának kezelésére
pénzének
kuratóriumot hoz létre, mely elsősorban jogosult az alapítvány vagyonának és
a
felhasználásáról dönteni. Á kuratórium Jogosult a programok kidolgozására és
más
valamely
megvalósítására, kivételt képezhetnek a kuratórium döntése alapján,
egy-Uttmtirodő szervne}<iszervezetnek átadott program megvalósítása.

Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az _alqpítuánuna$_az alppcét §rerW leu§/rienyslgékő_I, i.l!e"tvl,a._ gae§qseal=vá:l|elKórÁsi
Í,,, láfordításait, {kiadásait' elküIöúr§fte!,
_kell nvllvántartania.
alapítvány mindenkoíi vagyona kizárótag a jelen 4apít9 okiratban megjelÖlt célokban
megtog'atmazbtt. tevékenységeiire egyszeri iámogatás_.Pr.ryr{lában, valamint az alaPÍtvánY
muÉoo?s+vel kapc§olatos'an ietmerülíköltségekre használható fel,

Az

Üzleti
Az alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a c§atlaközások, és azérkező

twékenységbol szereett iagyon, tová,bbá az alapítá§t kövejóe.n az alapítványi számlára
pénzadómáy 1g§es összegi vagy a természetben nyrijtott adomány teÜe§ összegben §§ak az
ánpivany céliainak eléréseérdekébenhasználhatók fel,

Nem minósül elönynek a közhasznú szervezet él szerinti juttaiásai keretében a bárki által
a
meskötés nélkül igénybe vehetó nem pénzbeliszolgáltatás, illetve az alapítvány áttal tagjának,
szerintijuttatás.
cél
ágőagijogviszon/alápján nyújtott, létesító okiratnak megfeleló

Az alapítvány dijat alaoíthat, amelynek elnevezése Amigos díj. A díj - ennak,.qert?plW
meghatározott !3te9óriában,
e§eíái - evente-egliffirn* rerut átadásra a kuratórium által céüával
és tevétenYségével
összhangbarr,
foglaltat<kal
T ?|9p!Yány
ffi-tapito orirdiian
'tisszefugbe§bén,

és idegen nv9lv9!1e tÖrténÓ_oktatásáért
a gyeretér gyógyulásának Jegítéséért
jelöltek
kuratóriurrt tagjai tesznek javaslatot és
szeirélyére,a
oria
Á
nűnraert.
vegzettáIdozatos
a őijazott §zemélyéról határoanak. Adíj pénz vagy tárgyijutalomból áll.

Az
GŐŐ

lelsL a?
Alapíívánv vál|atkozási teYétrertv?éqetl:fPi|yl'trlt|a:tí aryelv 1za!|ha|=!e\ cé|i n a
q \
át
csak
tqh
vqéa
íevéke{l
*iiletvé nem gvakoral
véaez,
e.?tetu.e.
W g n q lv a i6i§ken

v s éq et. a m e I v c éIi a

it ve szé' v eatatn é,

4

A? alapitvánv a gazdálkodása soran eléft eredménvét nem oszthaüa feL azt
oki ratában meahatárazott közhaszn ú tevékeJ?vségérpke!!__fanlitania..

a

jelqn tétesítő

Az aíapítvánva "u,ezeí§, ti§ztségviselőt" a támoqatót, az önkéntest. valamint e személvek
közelí hgzzátartoitóiát - a bárki_líFl megkötés nélkül iaénvbe vehető szolqáltat4sok
kivételével - céI Fzerintí íuttatásban nem részesíthetí.

lle*az alapitvánv bármetv céI gzerinti iuttatását pálvázathaz Röti., ebben az eqetben a
pálvázatí felhívás neqttaltalnazhat glyan feltételgket, amelvekből - az gsgt öf,szqs
körülménveínqlt mérlegeléqéveí:megállapítható,hogv,a pálvázatnak előre meqhatározott
nvertxe van (szlnl?lt pálvázat|. Színlelt pálvázat a cél szerínti iuttqás alapiáyl nem
szoI§álhat.

4z

alapítvánu. váltót.. itletu_e más hite|vi?zowrt megtesj&§ítőiÉltékpapírtnery bocsáthat $i,
gazdasági-váIlalkozási, tevékenvséaénekfeilesztéséhez kőzhasqnú tevélenvqéqét

veszéIveztető mért§kű hitdt nem vehet fel.

Az ilapWánv nem végez bgfektetési tevékenvslaet.
alapítu_ánv. valamin,t esetleqes íogi személvíséqqe!ren,dell,tg?ő szeryeze(i egu§iége
köteles,a beszámoló lóváhagyiásával eqyideíűíeq közh?sznúságí Jxeilékletet készíteni.
arlBlu.et Lbgszámotóv?,l azonos módon köteles ióváhagvni.letétbe helveln!és közzétenni.

4z

Az alaQítvá?|í besz.ámoJóiéba. közha§?núsáq! melléRleté§e báüi bgtekínthet, és abbőI
sai át k§ltséaére. m ásolatot kőszít|Leí.

Az alapítvánv beszámolóiára agvebekben a szlmvitslrőI s4irc 2a8P.
valamint

az

alkalmazni.

annak

_

éu_i C. töruénv,

felhatalmazása, alapián_ kíadott kortqálv{endelet .előírá§üt

_

kell

10. Az alapitvány jellege:

Az alapífuány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi iermészetes és jogi személy bármikor az
alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat" A csatlakozás
ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat, a csatlakozó a
csatlakazásseLnem válik íogosulttá alapítói iogak avakorlás€ra. A csatlakozót megil|eti
azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részérea vagyoni juttatásának
felhasználására vonatkozóan. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni hozzájárulása
felhasznáíásáról, úgy rendelkezése érvényesülésérőla kuratórium gondoskodik,

11. Az alapítvány ügyvezető §zerve;
a kuratórium, melynek létszáma 5 fö.

Az alapítvánv kuratórium ának tagiai

,

:

l.

név: Foralcs:rábj§n Sára (született: Veszprém, ,1993.10.20., leánykori neve: Fábián
Sára, anyja neve: Vészelszki Márta, személyi ig. szám, 164168SA, lakcím: 8200
Veszprém, Gyöngyvirág utca 14lF.) a kuratórium einöke és az alapítvány képviselöje

ll.

név: Veszelszki Márta (született: Körmend, 1965.10.07., leánykori neve: Veszelszki
Márta, anyja neve: Csillag Márta, személyi ig szám: 643334CE. lakcím: 8200 Veszprém,
Gyöngyvirág utca 14lF.) kuratóriumi tag

lll.

nóv: Fábián József (született: Ózd, 1962,04.14., anyja neve. Nagy Erzsébet, személyi
szám: 190976PA, lakcím: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14lF.) kuratóriumitag

ig.

,5
IV. név: Rácz KamiIIa (szüIetett: Debrilceq, 1994;0!.18.. anvta neye:. Háier llá§!a,,
szemétvi íg. szám;,794997T4, Ekcír.n: 430Q Nyirbétgn Fslszári u,3?.t kllratQrtufi,?í
@g

V.

név: Fe$§r B?Iázs Ézülételt:Budao*t. i991.10.2§. awía.nev§: Kádár iabriet|a
Zsófia, személvi ia. szám: 075a25TA, lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8/B. B
ép. 1 em. 14 a.| kuratóriumi tag

ForElcs.Fábíán §á$. Vesz?tszki ttárta es fábíán J§zs§f kuratórluml tagg|<a,t ?q, alapító
figérazatlqn,időra mío Rácz ,líFmilla és Fgh,ér.Boalázs kuratgrluí|ít?goik?t 3. 4zar. hárgm
éves. úíabb3. azez hárgm éYvel medhosFzibbítiató hatáí:ozalt,.id"őre íel§lti ki. Á
kyr?tQr,lumi tagokat, egvebekben ?F a,lapítő ielöli ki _határozot,t vaEv határqlatlan időre.
amalv megbíFaáq,qsak i?dakoF gsetlpin, ?1 alapíVinyi g§l |t"éwal§sításáq?* kö4rytlen
veszél,vezte|ése esetén í'Ptk. 3:398. §, (?I, b,elqezdéFl vonható víssla az alaníó á|tal. A
rul?tt§rt,rm ?glai,ttszleLetdiib?n é§ indo,kol! esetben költséatérítésbenrészpsü|hqtt{,ek,
ya!4m!41! a tavékenvségeft véozésébqnfglvtatatt szeméIva§, Fé4raryűködés(Jkért díí9,záqt
|rap*alnak. A lruratóriumi íqg iacvlsaanvára tglíintptti§I magbízásí dítban vagv
m u n kabérben részes ülhet

A

Röttséatérítéstekinletében, az egvxdí. elszámotni kívánt kéretmeket = iogcíme
tpdqkottsiga és az §l§zárqolní ldvánt köIí,s'ég összegse$űséEe telítntetéFén- a
kurato ríu m érdektele n tag i a :
a) a Rlratőílum e|nőke tekinte(éb§n vfllqfielv r,náa tauia,
a *uratorium eqvéb tag
ígazolia.

b)

tna*e

Az alapítvány képviselőie, a kuratórium elnöke, F,?mác+Ffblán $ára,

A

kuratórium elnökét megilletó képviseleti jpgának terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló. A kuratórium qlnők§n ,lfívüti aqiatnak képviseleti joga együtte$,
tllégpédiq,qkhéIt.hagv a cégieqvzést*Pármglv ke|tő.,a kura(óriumelPöt§n Kvülí
kuratóri um i tag aláí rása szükséaes.

kuratórium az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, A képviseleti jog
gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatban
jelölimeg.

A

A kuraórturyi tawkJlpa!íza.,t€a csak a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti esetben vagyis akkor, ha tevékenységévelaz alapítvány célját veszélyezteti - vonható vissza. A
kuratórium dönt a péízés más alapítványi tulajdonban lévő eszkozok alapífuányi celnaK
megfelelő felhasználásáfól, jogköre továbbá saját miiködési rendjének kialskítása,
A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) az eset|eges határozott ideiű kitelötés ídőtaftamána. leiártávat:
b) a kuntőriumi tagnak az alapítp részétebgnüúitatt íásbe//j lema.nqqső,vql:
c) az alapíto áItali visszahívással:
d) a Runtóriuqi íaE cselgMőképassé?énelq.?tqu§k?t|vsége e4étásáho4 szüttsépes,|,§rb*n
tö rtén ö,ko rl átaeásív ? I,:
e) a kuratóriumi taagal szemheni ktzáó vagv ö§s?aférh?te,tlenségi ok bebövglkqÚévek
f) a kuratóriumi tag halá!ával:
g) az alapíNánv meqszűt!és§v?I.
Az alápítvány munkaváltalóifelett a munkáltatóijogokat a kuratórium qt?ölegyal6orolja.

q

hozzátartozója nem lehet a kuratórium
Az alaplto okirat eltéró rendeíkezésesemmis. Az alapító és közeli hozzátartozói nem

Az alapítvány kedvezményezettje éS annak közeli
tagja,

6

lehetnek többségben
3:397 § (3)

-

a

kuratóriumban,

(4) bek,).

Az aiapító okirat eltérő rendelkezése senrmis.

(ptk.

A

}}

kuratÓrium tagja az L'igyvezetési tevékenysóge során az alapítványnak okozctt károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelósség szabályai szerint feiel az alapítvánnyal
szemben. F{a a kuratórium tagja kuratóriumi tagságáva! összefüggésben harrrradik
személYnek kárt okoz, a károsuittai szemben a kuratórium tagja az aiapítvánnyal
egyetemlegesen felel.

A kuratÓrium szük§ég szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente
egY alkalommal tájékoztathatja az alapítót, valamint az alapítványhoz csatlakozókat
munkájáról, különös

tekintettelaz alapítványivagyon kezelésére és felhasználására,

A

kuratÓriumot az elnök önállóan vagy bármely két kuratóriumi tag eayú.fíese4 írásban,
igazolható mÓdon hívja össze. BármQl,v kqratóúumi ta,a kérhetía kurqtőrium üIésének

összehívását

a

cQl

és az ok

megietöIésével. ll.ven kéretgln esetén , a W?!órium

számÍtott 8, azaz nvolc napon bélül, intézkedni_az ülés öss?ehívásárót. Ha ennek a
kÖt§lQz.étt$é§üknqk a |<uratórium összeh,ívására íoaoslttt szan?élv vagv személvek qem
te§znQt( eleget, a tíuratőríum üIéséta kéretmet előteiesztq hq i§ összehívhatia. A
meghívÓnak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés
helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A, napírgndét a meahíyőban olvan
{é§zÍPtessé§0el kall f_e!üníptni, hqgv a szayazásra íogosuttak a táravalni kívánt
Szabályszerűnek az összehívás akkor
minősÜl, ha tagok az ülésiól legalább nyolc nappal az ulés idópon§át megelőzően írásban
értesÜlnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnekminősüll pl, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési cÍméretörténö kézbesítésazzal, hogy a kézbesítésvisszaigazolásra
kerü ljön (elektron ikus tértivevény).

A kuratórium elnÖke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az
alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.

A

kuratórium üíései nyilván9sak, ,am?Iv nvilvá?os#
kuratóriúm akkor határozatképes, ha a , siabatyszercen
?setekbe! karlátózható..
Összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább a tagok kétharmada jelen van. Ha
epv tap ual.aryelv üqvben nem qavazhqt: őt az ?ilott h?tározat, meilhozaÉltln§!
á
h?térazatlsépességm?,qállapítása,so-Lán fiavetnan !íívüI kelt
.t?aavní.
A kuratÓrium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.ir.,gn+ beszámoló
és a mérleg jóváhagyásáról az általános szabályok szerínt dönt.

A

al kötelezettsáq vaov feleiőss§q alól mente§üI, vagv
b_l ?éry,Íl!énry,á§ €lönvbér ré§zeqüI. illefue ? qegkötendő ioqüqv!.}tpery adv§bkqq!
érdekelt.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az sem:
a) akit a határozat kötelezettség vagy feleíösség alól mentesít vagy az atapítvánv terhére
másfajta elönyben részesit;
b) akivel a határozat szerint

szeződést kell

kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

q

d) akinek olYan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az atapítvánvnak nem tagja vagy
alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
Vagy
f) akiegyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A kuratórium a határozatait az ülésen sz_lLban kihírd?ti és az

Érjntettgkket e hatérqzat

meghozatalát követő 8 napan belüt irá_sban, igazolható tn§don is*töz|i.

A

kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve),
amelyböl a döntésének tartalma, idópontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzók
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható"

A

kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba
személyazonCI§§ágának igazolását és érdekénekvalószínűsítésétkövetöen, - a személyiségi
és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet,
Az iratbetekíntést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény
bejelentését követő 8 napon belülaz alapítvány székheiyén biztosítja.

Az aíapítvány vezető tisziségviseiöivel szembeni összeférhetetlenségi és kizáró okok a Ptk.
3:22. §_ban,3;397" § (3) bekezdésében,3:397. § (4) bekezdésében,az Ectv.38. § (1)
bekezdésébenés a 39, § (1) bekezdé§ében, valamint a Btk.61. § (2) bekezdésének i)
pontjában meghatározott rende|kezések.

az, akit bűncselekménv elkövetése mbtt íogerősen szabq,d§égvesztés küntetésr§ ítéltek,
arníg a büntetettelőélethez_fűződ§ hátránvos következménvek alóI nem mentesüIt. Nem
lghet a kurat§rium lagia továbbá az. akít e foglalkozástól iogerősen eltíltottak. illetve az
eltiltiá§ hatálva alatt_az sgm, akít olvan foglalkozástól tiltotíak el ioaerős bírói íéIettel,
arye|v alvanlevé_kenug§gre véqzé§!éreiránvul, amelv tevékenvséaet az alapítvánv folvtat.
Az eltíltlst ki?and,q határozatban meg§zabott időtartam,ig nem lehet a Ruratóriu$ tagia

A

közhasznú sz?rve4,et r?eoszűné§ét követő három éuig nem lehet az atapítvánv
kuratóríumának taoia aF a személv. aki korábban plva| ,EQ3hes{glL,_szeruezet vezető
tisztségviselőie volt - annak megszűnésétmegelőző két évben leaalább egv éyia -,

d amelv ,ioqutód néIküI szűÉryea úgv. hagv az áilami adő- és vámhatő§iagnáI
nvilvántartott adő- és vátqtartoz§sát neln egu.enlltette ki;

bl amettv§ szemben az éttami adó- és vámhatősáq íelent§s öslzeaű adQhiánvt táftfet:
cI ameilye!_szembgn az áIlqmi adq éq yámha!ősíg üzletlezárás ínté?kedéstalkalmazotí:
vqgv üzletlpzárőst helv?ttaqítő bírsáaot qaboő ki:

$ a?elvnek adó§4ártiálaz áltamí.adó- és vámhatóság az, adQzás,rendiérőI
szerint felfüqgesztette v?qv törőIte.

szóIó törvénv

Nqm íeíölhető kí, illetve nem hozható létrg alvan,kezelő szerv {kuratőrium). amelvber| az
alapító * közvetlqnü!, vagv ,kölvetve - az _alapíNánv va
lására
meghatáraző be,folvást gvakqrolhat, illetve ?melvben az alapító - közyetíenül vapv
líözve*e - többségban,van í2a13. évi V. t§rvé,ny3:397. §. (?l..(4l bekezdésl.

l

kuraíóriumi üIésekrőI mipden esetben emlékeztető._ iegvlök§nvu

hozolt határozatokat sorszáry mal eaáfua.

é_s nyilvántartás

A ieovzőkönw tartalmazza tavébbá a kuratórium üIésének helvét és időpontíát, a ke?dési,
illefrte ,ber,akesztést ídőpont f{tüntetésével, tartalmaqza _továbbá az eredetileg X:§zölt
napirendeí. a napiren! |ríegé.szftqse tlrgvában tett indítvánvolat. az effgaadott mődosítő
indítvénvol@L" ez e[flgadott. napirendet és a h,?tlroz?tképe§s6qqel kapcsolatos
megáIlapításokat.

I

A

ieqvzőköryvvq?etö és a ieqvzőkönyv hiteiesító szelnéIvé( a kur?t§ríum. v?Ia4ennvi
ülésének első határozata útián választia meg.

Az emlékefiétőt és a iegvz§Rönyvet. mint a határozatak nvilvfln(aítását szolgélő okíratot.
lefűzve §s sqrszámozva kell az alapítvánv iratai |<özött megőriznl folvamatos heze!é§lt,az
alapítvánv képviselőie látia el.
A kuratórium döntéseít a döníés időpontiát tíövető_8. azaz nyolc §eIüI írásbar! - ig?zolhatő
módon - közli az érintettekkel

Az atapífuánv működésével kapcsalatosan keleüazett iratokba. í
aíapítvánv beszémolóiába,és qz abban,foglalt közhasznúsáql mellékletébe,az alapítvánv
székWvén - a3 alapílvánv k§pviselőiével qlő2etesen egve?tetltt iilőp?ntban * bárki
betekinthet a feBtíekben röglktt. szabáívgk fiqvelenlbevétgl{vel. tlletve azokról saíát
kö tt§ég é# m ásol atqt készíthet.

A

kurqtőfiqryL évea]Le egvszer a http:ll|qww.,amiaosagverekekqrt.h,ul cínű ínternetes
honlapon nvílvánosqápra hozza az alapiWánv szolgáItatá§ainak igénv§?vételi módiá(, a
működéq módiát, a támoqatási lehetóségekeí illetve azok mért§|íétés feltételeit. valamint
a műk§désről l,<észült sza,kmai-pénzügví beszámolőt, Az alapítvánv áltaí nvúitott cél

sz

e r i ntí, i

uttatá so k bá rki

á

ltal,m egi s m g rh etőek.

üqwezető lgazaató

A Kuratóríum az Alapítvánv,adminisztratív fuperatívl feta,datainak ettátá€ára, az AtEpítvány
napi ügyuítelére §s képviseleíéreüawezető íg?zgató( nevezhe! ki a Ptk. 3:30,§-a alapián,
melv szerint a Kuratérium az üavvezetö igazqatónqk Répvisgleti iogot biztosíthat,
megielölvp a * |<€pvise/éí iog qvakorlásának _mődiát, illetőlea teriede|m§t.
Az ügweze!§ iqazgató az Alapítvánv alkalmazottia.
alapítvánv szervezetébe ta.rtgzik az Amiga-felelős políció, aryelvet mindenkpr a
kuratórtum által meghatározott.számú szeméIv töIt be, a kuratóríum _által lneghqtárqzqt
fel adatoké ft fe l eI ős pozíc í óban.

4z

Az

{míqo-fetetősöket a kuratórium választta egvszerü több§eaget ,.mgghozott
határozatával, a kur?tórium áItal meghqtározoű "határozoű _időtartamra. melv annak
l ei á rtako r m eah osszabbíth atő.

Az

AmíqP-feletős tevékenvségétbármelv fodlalk9ztatásra iránvuló io,gviszonvban {ía,v
különö§e? munkaviszgnvban feqvqlerűsített foglalkoztatási íoaviszonvbanl, meabízási
iogviszonvbaq. önké?tesként. ösztön4íias foqlalkoztatás keretében stb.| eltáthatia. §
feiadat4i ellátásáért a kuratórium döntésé|ek nlegf,elelően résaesülhet íuttatásban, de akár
önt!éntes!<ént. ígttetá§ltél|ttí!!ís eliárhqt. Az Amíao-felelősnak níncs képvis?leti ioqa.

12.

Az atapítvány bankszámlája felett rendelkezésijoga Foraács.Fábián Sárán?k önállóan van,
Az alapítvány számlája felett rendelkezési joggal a tö4bi. az ?In§Rőt,t kíyüli kuratóriuü tag
edvüttesen rendelkezik, mégpedig .+lúént,hogv ebhez _a_ kuratőrillm eJnökén kívüli
bá!,melv két kuratórium.i tag eqvüttes. aláíráqa szükséges. A 12. pontba| meglratározatt
Amigo-felelős az elnökön kívüli kuratórium taggal azangs iogosultsággal.ren§?.lkezlk az_
alapítyá4y bankszámláia és házípét?ztáre feleE!_..-e,nslelke*É§i ioq let<jptetében, azg| az

9

?lapítálty ?zárYl4ip ás házipénzt§ra felett rerydelkqé§i ioaaal a többí az elnökön kíviili
kgrctó,diulli tígq3l egv§fteser!,,re?delkezik. méapediq aktí§nLnogv ehnez a kűiátqrw
e t n ö kén |<ív ü l i b á rm e lv k u ra:t§ r t u m i taag
eleq y iiűes a l,á írá s3 s_z ü kséa es,
A házipénztárra ugyanez vonatkozik,
13,

Az

alapítvány közvetlen politikai tevékenysóget nem fotytat, szervezete pártoktól

fÜggetlen, azoknak anyagitámogatást nem nyújt, nem állít képvisetőjelöltet országgyűlési

és fővárosi, illetve megyei kéBviseló-választáson, pártnak tagja nem lehet {20íí,óvi
CLXXV. törvéhy 34. § (1) d} pontia},

A

ata§ítvénv é_ws bevéte|p né,p éríeI az 50.000.000.- Ft-qt. íav az al?pítő q Kur?tóriamtót
Ciy,tt
§-a
Aln9nnviben az éve§ bevétg{a 2011. évíCUO(V. töryéav 40. §-ban meghatárazgtt összeget
meah?l?dia, úgv ?? a,laplíó haí§déktalanul íntézkedí(a felüa,velő,sz?rv létrehgzásaro!.

ekürcnült fqfigvptő._*2§rr9t.

14.

,

t..&.

éáéiű@

alapítvány megszűnésére a fu 3:348 és 3:a03 §§- okban foglalt rendelkezések az
^z
irányadók. Az alapítvány esetleges iogutól,né_Ikü|í megszűnése esetén, az alapítvány vagyona

*a

-

hitelezÓk kielégítéseután
hozzá4árulása mértékéigaz alapitót illeti meg, a további
fennmaradó vagyont az alapífuány céljaihoz hasonló célra kellfordítani és eró| a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.

Az alapítvánv,,a ?tR. 3:48. § {1' bekez(ésébqn foglalt,, az,alapífuá|tv vonatkozásáhan
releváns általán?s meEszű nési okokon |úlmenőer megszű nik,. h?.:

a) az al?pÍívá?v a céIiát megvalóqította. és az a,Epftó ú,l célt nem hatérozott med.
b) al alapíNánv céíiának. meqvalősítasa lehetqtlenné váIt, é§ a cél m.ódgsítására viagv más
alapítvánnval való eavesüIésre nincs mód, vaav
c) 1z sllapítv?nv. . hlron éuren , át " a _ sélia ryeg,vaiósíása érd?kében,qem fglvtat
tevékqnvsépet,

Az

alapító nem szüntetheti mqa az alapítvánvt.

15. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a |tR,3:378-3:404 §§ rendelkezései, a
2a11. évi CLXXV. törvény, azaz a CJvit t.v. előírásai, valamint a ?aÍl, e,ui QI-X\L
civil szervezetek bírrÓ§ági nvilvántartásáről és az.??zel össz?fiiqgő elíárási sze?áIvokról,

ö

Yalam\t a 35a/?a11 XlI.30.1kormáFvrendelet rendelkezései szerint kelleljárni,

Az alapítvánv gazdálkodására és a közhasznrl tevékenysógével kapcsolatos szabályokra a
2011. évi CLXXV. törvény vonatkozik. Az alaqítvánv oktatáei tevékenységére,az azzal
ltapcsolatos jogokra és ftötelességekre a 2a11. évi CLXfiVll. törvény és 2011. évi CXC.
törvény irányadóak,
16, Pű. alapífuány jogi személy. Jelen alapítvány a VeszprémiTörvényszék nyilvántartásba vételével

'5ifí létre. A

nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az alapífuány tevékenységéte
nyilvántartásba vételról szóló végzésjogeróre emelkedése napján kezdheti meg.

17.

.

38,. rának (a b?kezdése
alapiá? ielen alapító offiratsgvséqes szerkez?t|e foqla|t szövege, maofetet a? _a|apító oklrat
módosítások atapián hatáIvos tartatomnak.
JÉ|en.alapííóohirat a Veszprámi Töryéllvszék iogerős u,egzésével,t^ép hatátvbT
Jelen egvségeF s#rkgzqtbe foglal! alapító akirat módosftás - a íelenlea módgsítani kétt.
r.észsf'e?. !<íviil -:§tindgn&n
'pgeqye?ik a hatáIyas, 201,s, Ianuár 15-Qp kelt. ?Laqííó
okirattal.

Alulírott alapító igazalam, hoav L2011. §ví CI)O"(X. (örvénv

,{%
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Az
m

atapító okirat eclvséaes szerkezetbe fogtatt_szövege
ódosítások alapíán haáIvos tartal máDak"
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