,4

nrooosirorr
ES

mooosirAsoKKAl

EGysEGES szERKE zr.TBr. FocLALT

ALAPITO OKIRAT

,,KoMARom Bcf szsncUcvr cf p-rrusznn
.q,l.q,pirvANv'

szfxnpl,v:

2900

ronrARovr. szABADSAc

rfn

t.

2019. november 19.

/
Selye

',1/ -->

Jinos K6rhiz

alapitl6 ne\'6ben:

jeg]'6

Dr. Nl6zesn6 Dr. L6rinczi Enikii Tiinde

(

polg6rmester

f6igazgetli

KEM-l Ugl"r'6di Kamara.
l(ASZ:36061270.

PREAMBULUM

A

Polgriri T6rvdnykdnyvrcil s2616 1959. 6vi IV. tcirv6ny (Ptk.74lA,-741F lS-a), valarnint az
egyesiil6si jogr6l, a k<izhasznri jog6ll6sr61, valamint a civil szervezetek rniikodds6rcil 6s
t6mogat6siir6l s2616 2011. dvi CLXXVI. t6rv6rry rendelkezdsei alapj6n a Ptk. 74lA $ (l)
bekezd6s6ben biztositott lehetcis6ggel 61ve az Alapitti Okirat I. pontj6ban megjelciltek, rnint
alapit6li. , I jelen Al0pit6 Oliiratban r.neghatirozott trrt6s koz6r'dcl<ii c6lok rncgr.alositisl
drdek6ben - az al6bbi jogi szern6lyis6ggel rendelkez6, kdzhasznir szetwezetnek mincisiilci,
kozhasznf ter,6kenys6g kifejt6s6re l6tlejovci alapitv6nyt hoztak ldtre, amelyet a Polg6ri
Tdrv6nykdnyvrcil sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny rendelkez6sei szerint is fenntaftanak, illetve az
alapit6 okiratot e tcirv6ny rendelkez6sei szerint rnegfelel6en rn6dosidiik.

I.

AZALAPiTOK
l. Koln6rom Viros 6nkonn6nyzata
Sz6khely: 2900 Komiirorr, Szabadsig t6r I .
2.

Selye Jrinos K6rh6z (kor6bban: Komdrom V6ros K6rh6za)
Sz6khely: 2921 Komrirom, Sz6chenyi u. 2.

II.
AZ ALAPiTVANY NEVE. SZfKHELYE

l. Az Alapitviiny neve: Kom6romi

Eg6szs6giigyi G6p-Mtiszer Alapitv6ny
2. Az Alapitv6ny sz6khelye: 2900 Kom6rom, Szabadsdg t6r 1.

III.
AZ ALAPiTVANY TARTOS KOZfRDEKIJ CfLJAI

mrir n6lkiildzhetetlen ij diagnosztikus 6s ter6pi6s
illet<ileg mindezen g6pek, berendez6sek iizembe
beszerz6se,
berendez6sek

l. Napjaink

betegelldLtiis6ban

helyez6s6nek, fenntart6siinak, j avittat6s6nak t6mogatdsa.
1

Kom6rom v6ros eg6szs6giigyi int6zrn6nyei iizernelds6hez

elengedhetetlen

infr astruktirra biztosit6sa.
szakemberek tovibbk6pz6s6nek temogatAsa.

Dr. lUolnir Attilo
polgdrmester

I/t.

Dr. Kiirtiisi Tibor iigtv6d
Sel!e J6nos K6rhiz
KEM-l iigS6di Kamara,
alapit6 ne\'6ben:
KASZ:3606.1270.
Dr. l\l6zesn6 Dr. Ldrinczi Enik6 Tiinde
f6igazgat6

J

4.

Orsz6gos Menttiszolgrllat K6z6p-DunrlntLili R6gi(r Korn6rom Mentti6llom6s
t6mogat6sa.

).

Az Alapitviiny a fentiekben rdgzitettek 6rlelrr6ben

eg6szsdgmegcirzes,

betegs6grnegel6zds, gy6gyit6-, eg6szs6giigyi rehabilitAci6s tev6kenys6g, csal6dsegit6s,

tudom6nyos tevdkenys6g, kutat5s, k6myezetv6delern tev6kenys6geket v€gzi. Ezen
tev6kenys6gek a jelen alapit6 okiratban al6bb rnegjelcilt kdzfeladatok teljesit6sdt
kcizvetleniil vagy kcizvetve szolg6ljrik. ezzel hozzej|rlrlva a t6rsadalom 6s az egy6n
kdzcis szriksegleteinek kiel6grtesehez. igy ezen tevekenys6gek az Ectv. 2. s\ 20. polt
szerir.rti kcizhasznri tev6kenysdgnek rnincisiilnek.
Az Alapitvriny a fent megjeldlt tev6kenys6gek gyakorl6sa sor6n olyan kdzfeladatokat
16t el (eg6szs6giigyi ell6t6s. ripol6s, haldokl6 betegek gondozdsa), arnelyr6l az al|bbi
jogszabrilyhelyek alapjdn iillami szerveknek vagy helyi 6nkonniinyzatoknak kell
gondoskodnia:
Magyarorszrig helyi dnkonn6nyzatairol sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. tv.
13. S (1) bekezd6s 4. 6s 8., 23. $ (5) bekezd6s 9. €s 11.
Magyarorsz6g Alaptdrv6nye (2011. dprilis 25.) XIX. cikk (1) bekezd6s
€s XX. Cikk (1) bekezdds
az eg6szsdgtigyrSl szolo 1997.6vi CLIV. T6rveny 98. ,s 6t 99. U

IV.
AZ ALAPiTVANY CELJARA RENDELT INDUL6 VAGYON

l. Az Alapitvriny

c6lj6ra rendelt indul6 vagyon: 1.000.000 Ft, azaz Egymllli6 forint.

Az Alapitvriny banksz6mlasz6rna: 117 40O30-200057 77
J.

Az Alapitvriny indul6 vagyoniit az Alapit6k az alapitirskor az alapitvriny rendelkez6s6re
bocs6tott6k az al6bbiakban meshatArozott ardnvban:
Korn6rom Vdros Onkorm6nyzata: 500.000 Ft
Selye Jrinos
500.000 Ft

K6rhriz:

1.000.000 Ft

Osszesen:

4.

Az Alapit6k 6ltal rendelkez6sre bocsdtott vagyon csak az Alapitviiny miik<jd6s6nek a
rnegkezdds6t szolg6lja, a k6sribbiek sor6n ez a vagyon a csatlakozni kivrln6 szem6lyek
tblajrinlrisaival gyarapithat6.
felajdnl6sok
az Alapitvitny fentebb megjel<ilt
banksz6rnl6j 6ra utalhatj rik.

A

at

5. Az Alapitvdny

nyilt, ahhoz brirki csatlakozhat, aki az Alapitvriny tart6s kdz6rdekri
c6ljait adom6nnyal (p6nzbeli vagy nem penzbeli hozzSjdrul6ssal) trin-rogatja. A
csatlakoz6k a csa
nem v6lnak alaoit6kk6. A Kurat6riurr visszautasithatia azt
olyan kikrit6ssel kiv6nnak juttatni, mely nem
az ado146nyt,
az Al.apitv6ny

/
Dr. Baksa-Strticlier Reh6(a
iegrzd

\

Dr.

Attila

Sel!e Jdnos K6rh{z
alapitd ne\'6ben:
Dr. lv6zesn6 Dr. Ldrinczi Enik6 Tiinde

^tolnir
polg{rmester

l6igsz$^t6

It

'Ilr.
I!{SZ:

.16064270.
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6. Az AlapitvriLny

kcizvetlen politikai tevdkenys6get r.rem folytat, szewezete paftokt6l
fliggetlen, 6s azoknak anyagi t6mogat6st nem nyfjt. Jelen rendelkez6s alkalmazdsa
sor6n kdzvetlen politikai tev6kenys6g alatt a p6ft 6rdek6ben v6gzett politikai
tev6kenys6get, az orszAggyi.il6si k6pviselcii v6lasztiison t<irt6nci jel6lt6llitiist. a megyei,
ftviirosi <jrikonn6nyzat k6pviselci testijlet6be t<irt6nci jeldlt6llitdst, az Eur6pai Parlament
tagjrinak t<irtdnci jelol6s, a megyei jogri v6ros k6pviselci testiilet6be tdfi6n6 jel6lt6llitast.
valamint a polg6nnester jelcjl6st kell 6rteni. Az Alapitvdny tov6bbri prirtot vagy a fenti
vdlaszt6sokori indult jeloltet nem t6mogatl.rat, politikai cdlra t6rnogatiist neur adhat.
politikai c6hi trln-rogat:iLst nen.r fbgadhat el.
Nem mir, cisiil kozvetlen politikai tev6ker.rys6gnek a kiildn t6rv6nyben rneghat6r'ozott
nemzetis6gi szewezet riltal a helyi, illetve nemzetis6gi onkonniinyzati k6pviselcii
vrllaszt6son tcjrt6n5 jelcilt6llitis, valamint a polgiinlester jel6l6se.

V.
AZ ALAPiTVANY CfJARA RENDELT VAGYON FELHASZNALAST N OO.II

t. Az alapitv6nyi vagyon kezel6je a Kurat6riurn. Kizrir6lagos ddnt6si joggal rendelkezik
a vagyon felhaszn6l6s6nak meghat6roz6s6ban, e kcjrben d6nt6seit a Kurat6riurr
dsszl6tsz6m6hoz viszonyitott 2/3-os sz6t6bbs6ggel hozza.
2.

Az Alapitvriny vagyona csak az Alapitv6ny tart6s k6z6rdekti c6ljai 6ltal meghatArozott
k<irben haszndlhalo fel, azzal a felt6tellel, hogy az indul6 vagyon 20%-rinak rilland6,
tart6s lekcit6se rnellett csak a femrmarad6 cisszeg 6s a karnatok (hozad6k) keriilhetnek
felhasznil6sra.

J. Az Alapitviinynak juttatott ingatlan vagy ing6 vagyont az alapitvttnyi tart6s kdz6rdekii

c6lokra kell felhaszn6lni. Amennyiben ez nem lehets6ges, a Kurat6riurn dcint6se
alapj an 6rl6kesiteni kell, 6s az ellen6rt6ket kell e c6lra felhasznrilni.
4.

Az Alapitv6ny tart6s k6zerdekii c6ijainak el6r6se 6rdek6ben az alapitv6nyi vagyonb6l
nyrijthat6: dsztondij, trirrogatils, juttatris, alapitvrinyr dij l6tesit6se, alapitv6nyi anyagi
juttatiis, b6nnely megold6s szervezet vagy tev6ker.rys6g furansziroz6sdra, amely az
Alapitv6ny c6ljai el6r6sehez 6rt6kes vagy jelent6s, sz6les k<irben hasznosithat6
eredrn6nyt fgdr.

5. Az Alapitveny vagyon6t a csatlakoz6s 6s a karnatok felhaszn6lisrinak fiiggv6ny6ben
minden 6v december h6 31. napjrin, az adotndnyoz6k felsorolis6val, a felhaszn6l6s
nagys6gihak, illetve rn6dj6nak rneghat6roziis6val a Kurat6riurn ism6telten
meg6llapitja.

a

./ / -:-,
e Jrinos K6rhdz
alapit6 ne\'6ben:

Sell

Dr. Baksa,Striicket Renita
jeg)-zai
1-

Dr. l\loln{r Attila Dr. Nldzesn6 Dr. L6rinczi Enik6 Tiinde
I6ig zg t6
polgirmester

KEM-l i1g56di Kaiiara,
KASZ:3606{270.

)
6.

Az

alapitv6ny gazdas6gi-vriLllalkoz:isi tevdkenys6get csak kcizhasznt c6ljainak
egval6sit6sa 6rdek6ben, azokat nem vesz6lyeztetve v6gezhet. Az Alapitvriny
gazddlkoddsa sor6n el6ft eredm6ny6t nern osztja fel. azt a jelen Alapit6 Okiratban
rcigzitett kdzhasznI tev6kenys6g6re forditja.
r.r,

7.

Az Alapitviiny c6ljai rnegval6sitrlsa 6rdek6ben az indul6 vagyont is felhaszniilhatja a
jelen alapit6 okirat V. 2. pontjriban foglalt felt6tellel.

VI.
AZ ALAPiTVANY TEVEKENYSf GE

l.

Az Alapftv6ny jogi szern6ly, neve alatt jogokat szerezhet 6s kdtelezetts6geket v6llalhat.
Az Alapitvrirry a biros6gi nyilv6ntarlrlsba vdtelevel j6n l6tre.

2. Az Alapitv^ly gazdrilkodik

vagyon6val, szolgriltat6sokat nyirjt, t6rnaszkodik rn6s
szervezetekre, egyiittmiikcidik a helyi 6s orsz6gos, hasonl6 c6lf alapitvdnyokkal, rn6s
hasonl6 c6hi intdzm6nyekkel. kapcsolatot tart fenn hasonl6 kiilftildi alapitv6nyokkaL,
int6zn6nyekkel.

VII.
AZ ALAPiTVANY KURAT6RIUMA
l. A Kurat6rium az Alapitviny riltaliinos iigyd6ntci, iigyvezet6 6s kdpviselS szerve. Ennek
kcir6ben kezeli az Alapitv6ny vagyonrlt az Alapitv|ny c6lj6nak rnegfelel6en 6s
6rdek6ben, s k6pviseli az Alapitvrinlt hat6s6gok elcitt 6s harmadik szern6lyekkel
szemben.

) A Kurat6riurn tagai

az

Alapit6 Okiratban kenilnek kijel6l6sre,

6s ir6sban

nyilatkoznak

ar6l, hogy a kurat6riumi tiszts6get elfogadj6k, illetve. hogy a tiszts6g betrjlt6s6nek
szerndlyiikkel szemben akad6lya nern 6ll fenn.
J.

A

Kurat6rium tagjainak dsszef6rhetetlens6g6re alkahnazni

kell az

al6bbi

rendelkezeseket:

Az

alapitvdny kedvezrndnyezettje 6s annak klzeli hozzitartoz6ja nern lehet
kurat6rium taga. Az alapit6 6s kdzeli hozz|tartoz6i nem lehetnek tdbbs6gben

a
a

kurat6riumban.

A hat6rozat rneghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hataroz^t kdtelezettsdg vagy felel6ss6g al6l rnentesit vagy a jogi szern6ly
terh6re m6sfajta elcinyben r6szesiti
b) akivel a
szerint szerz6d6st kell k<itni:

c) aki ellen a

alapjrin pert kell inditani;

.,)
1-rt-

-

-

Jinos K6rhiz

I

Dr. Kiirtiisi Tibor iig'\'6d
alapit6 ne\'6ben:
KENI-I Ugln6di Kamara,
Dr. Ntoln6r Attila Dr. Nl6zesnd Dr. Liirinczi Enik6 Tiinde
KASZ:3606.1270.
Sell

polgirmesfer

e

ftiigazg.t6

o
a jogi szemdlynek nem tagja
vagy alapit6ja;
e) aki a d6nt6sben 6rdekelt m6s szervezettel tcibbs6gi befolydLson alapul6 kapcsolatban
rill; vagy
f) aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a ddnt6sben.
A tagok vagy az alapit6k hat6rozatukat a hat6rozatkdpess6g meg6llapit6siin6l
figyelembe vett szavazatok tobbs6g6vel hozzitk neg. Ha e tdrv6ny egyszerii vagy azt
meghalad6 sz6tdbbs6get ir elci a hat6lozat meghozatal6hoz, a l6tesitci okirat egyszeni
sz6tobbsdgn6l alacsonyabb hatiirozathozatali ar6uyt elciiro rendeLkezese semtnis. Ha e
t6rw6ny egyhangusiigot ir elci a hatirozat meghozatal6hoz, a l6tesit6 okirat ettcil elt6rci
rer.rdelkez6se semrnis.

d) akinek olyan hozzdtartoz6ja drdekelt a dont6sben, aki

A drintdshoz6 szerv, valamint az igyttezeto szeru hat6rozathozatal6ban nelrl vehet resz
az a szen6ly. aki vagy akinek k6ze1i hozzdtaftoz6ja a hatrirozat alapj6n
a) kcitelezetts69 vagy felelciss6g al6l rnentesiil, vagy
b) brinnilyen m6s el6nyben reszesi.il, illetve a megkcitendci jogiigyletben egy6bk6nt
6rdekelt.

Nem mincisiil elcinynek a kcizhaszr.rt sze tezet c6l szerinti juttatiisai keretdben a b6r'ki
6ltal rnegkot6s ndlkiil igdnybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltatiis, illetve az egyesiilet
6ltal tagj6nak, a tagsilgi jogviszony alapj6n nyfjtott, l6tesit6 okiratnak rnegfelel6 c6l
szerinti juttates.

A

k6zhasznu szervezet megsziin6s6t k<ivet6 h5rom 6vig nem lehet miis kcizhasznri
szewezet vezet6 tiszts6gviselcije az a szem6ly, aki korabban olyan k6zhasznf szervezet
vezet6 tisztsegviselcije volt - annak megsziin6s6t megelcizti k6t 6vben legalibb egy 6vig

a) amely jogut6d ndlkiil sz[iut rneg ugy, hogy az iilarni ad6- 6s vrimhat6siigniil
nyilvAntartott ad6- 6s v6rrtartoz6s6t netn egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az i.llani ad6- 6s virnhat6s6g jelenttis cisszegri ad6hi6nyt tart fel,
c) anrellyel szemben az illani ad6- es v6mhat6srig ;jzletlez{rts int6zked6st
alkalr-nazott, v agy izlellezitrdst helyettesit6 birs6got szabott ki,
d) amelynek ad6sz6rn6t az rillami ad6- 6s v6mhatositg az ad6z6s rendj6rdl sz6l6
tcirv6ny szerirrt felfiiggesztette vagy tdr6lte.
A vezetrj tiszts6gviselci, illetve az ennek jeldlt szem6ly kdteles valarrennyi 6rintett
k<izhasznri szeryezetet elcizetesen t6j6koztatni an6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejlileg
rn6s kcizhasznu szervezetu6l is bet6lt.

Az Alapit6k rcigzitik, hogy a kijeldlt kurat6riumi tagok egyik6nek eset6ben sem All
fenn az ezen pontban r6gzitett <isszef6rhetetlens6gi ok, arnely ezen tiszts6g
betdlt6s6nek akadilya lenne.

A Kurat6riurn tagjainak kijeldlt szemelyek a kijeldl€st elfogad6 nyilatkozatukban az
dsszef6rhetetlenseg okok hi6ny6r6l is kiil6n nyilatkoznak.

A Kurat6riurn tagja, illetve az ennek jel<ilt

szem6ly kdteles az Alapit6kat el6zetesen
t6j6koztatni arr6l, hogy rnris alapitv6nyn6l, egyesiiletn6l, vagy egy€b civil szervezetndl,

4.

A Kurat6riunr 5 temrdszetes szem6ly tagb6l rill. A Kurat6durn elndk6t

5.

Megsziinik a vezeto tiszts6gvisel6i rnegbizatr{s
a) hat6rozott idejii negbizatris eset6n a rnegbizris idcitarlamrlnak lej6rl6val;
b) megsziintetci t'eltetelhez kotott megbfzat6s eseten a tbltdtel bekdvetkezdsevel;
c) visszahiv6ssal;
d) leniond6ssal;
e) a vezet6 tiszts6gvisel6 hal6liival vagy jogut6d n6lkiili megsziinds6vel;
f) a vezetci tiszts6gviselci cselekv<ikdpess6g6nek a tev6kenys6ge elkitris6hoz sziiks6ges
k<irben t6rt6n6 korl6toz6s6val I
g) a vezet5 tiszts6gvisel6vel szembeni kiziro vagy <isszeferhetetlensegi ok
bekovetkezt6vel.
A jogi szeniely tagjai, tags:ig n6lknli jogi szem6ly eset6n a jogi szem6ly alapit6i a
vezet6 tisztsegvisel6t b6nnikor, indokol6s n6lkiil visszahivhatjrik.
A vezetS tisztsegvisel6 megbizat6s6r6l a jogi szem6lyhez cirnzelt, a jogi szern6ly
miisik vezetci tiszts6gviselcij€hez vagy d<inteshoz6 szerv6hez int6zett nyilatkozattal
b6nnikor lemondhat.
Ha a jogi szeur6ly rmik6d6k6pess6ge ezt r-negkiv6nja, a lernond6s az tj vezet6
tiszts6gviselci kijelcilds6vel vagy megv6lasztdsrival, ennek hirinyriban legk6sribb a
bejelent6st6l szAmitott hatvanadik napon vrilik hatrilyossri.

6.

A kurat6riurn eln6k6nek (tagjinak) az ir6sbeli lernond6si sz6nd6krlt a kurat6riurrhoz
kell beielentenie.

6s tagiait az
alapit6k jel<ilik ki. A Kurat6riurl tagjainak rnegbiz6sa hatarozott idcire, 4 6vre sz6l. A
kuratori unr i tagsdg niegrij itlrat6.

VIII.
AZ ALAPiTVANY KURATORIUMANAK TAGJAI

1.

N6v: Dr. Szakll lgn6c lmre - a Kuratririum elniike
Sziilet6si n6v: Szak6l lgn6c Lnre
Lakcirn: 9022 Gyor, Aryed [t 77|b.316.
Sziilet€si hely: Gy6r
Sziilet6si id6: 1 965.03.08.
Anyj a sziilet6si neve: Alasztics Irma

2.

Ndv: Dr. Pdrtos Orsolya - a Kuratdrium tagja
Sziiletdsi ttdv: Prirtos Orsolya
Lakcim: 2900 Komdront, Babits Mihdly utca 51/A.
Sziiletisi ltely: Tata,
Sziiladsi idii: 1977.01. 10.
A,lfi! s:r,
neve: Gdgd Erzsibet

Selle J6nos K6rhdz
alapit6 ner'6ben:

jegyz6 4_

Dr. Nlolnir

Attila Dr. lu6zesne Dr. L6rinczi

polgdrmester

f6igazgat6

Enik6 Tiinde

6
-'t.

4.

N6v: Dr. Kreft-Horvrith Lrirdnd - a Kurat6rium tagia
Sziilet6si n6v: Kreft-Horv6th L6rrind
Lakchn: 2903 Komdrom, Aranyenfier utca 42,
Sziilet6si liely: Szciriy
Sziilet6si id6: 1974.01.02.
Anyja sz0let6si neve: Kleft Erzsdbet
N6v: Kasz6s Zsolt - a Kurat6rium tagia
Sziilet6si n6v: Kaszds Zsolt
Lakcirn: 2800 Tatabrinya, Sdrberki lak6telep 703. fsz. 2.
Sziilet6si hely: Tatab6nya
Sziiletdsi idti: 1 977.07. 1 8.
Anyja sziilet6si neve: Zsidiikovits Ildik6

Niv: Kurdi Baldzs - a Kuratdriunt tagia
Siiletisi ndv: Kurdi Bald:s
Lakcim: 2544 Nesznftl!, Ady Endre utca 16.
Sz letisi hely: Tata,
Sziiletisi id6: 1987. 07.03.
Anyja s:iiletisi neve: Gergely Gyiingi Anik6

IX.
AZ ALAPiTVANY KURAT6RIUMANAK MUKODESE

1.

A Kurat6rium iil6sei nyilviinosak,

) A Kurat6riurn iil6seit

az iil6seket az eln<jk vezeti.

sziiksdg szerint, de dvente legalibb egy alkalommal tartja. A

Kurat6riurn 6vente egyszer r<ivid, irrisos besz6rnol6t ad az alapit6knak.
J.

A Kurat6rium iil6seit az elncik hivja

<issze rneghiv6val, vagy egy6bk6nt rdvid riton
(telefon, fax, e-rnail, stb.), az id6pont, a hely, 6s a napirend niegjel6l6s6vel, oly ur6don,
hogy a meghiviis 6s az iil6s tervezett id6pontja kdzdtt legal6bb 15 napos id6k<iz legyen.

A

Kurat6rium eln6k6nek akadii'lyoz6sa eset6n, halaszthatatlan esetben. az iil6s

risszehivds6r6l dr. Kreft-Horvr{th L6r6nd kurat6riumi tag gondoskodik.
4.

5.

A

Kurat6rium tagjai a Kurat6riurn iil6s6nek <isszehiv6sdra javaslatot tehetnek a
t6rgyalni kiv6nt napirendi pontok megjeldl6s6vel. Legal6bb k6t tag azonos napirendi
pontot 6rintci javaslata eset6n a Kurat6rium iiles6t az eln6knek 6ssze kell hivnia.

A Kurat6rium iildse akkor hat6rozatk6pes. ha azon a Kurat6riumi tagok tdbb rnint fele
Ha az il6s az eredeti idtipontban hatiirozatk€ptelen, irgy 15 napon beliili

jeler.r van.

id6pontra

6. A

fj

Kurat6ri

iil6st kell 6sszehivnt.

iil6s6n

a

kurat6riurni tagok csak szem6lyesen

nem k6pviseltethetik rnagukat.

e Jinos K6rh6z
alapit6 ne\'6ben:

Sel)

Dr. Nlolnir Attila Dr. l\l6zesnd Dr. L6rinczi Enikti Tiindc
polgirmester
f6igazgati)
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7.

szavazitssal, 6s ha jelen Alapit6 Okirat miisk6ut
nenr reridelkezik egyszeni sz6tcibbsdggel tdrt6nik. Minden tagok egy szavazat illet
nreg. Szavazategyenltis6g eseten a Kurat6rium eln6k6nek szavazata dont.

Az iil6sen a hatlrozathozalal nyilt

-

-

8.

A Kurat6rium kizdr6lagos feladatk6r6be tarlozik:

a)
b)
c)

az Alapitv6ny szeruezeti- 6s miik<jd6si szabtiyzal|nak lneg6llapit6sa

d)

d6nt6s az Alapitvriny vagyon6nak felhasznrildsAr6l
az 6ves besz6rr.rol6, vagyomn6r'leg, kcizhasznrisdgi rnelleklet eltbgaddsa
javaslatot tesz a Kurat6rium kieg6szit6s6re, a kur6tor visszahiv6s6ra. az Alapit6

e)

Okirat rn6dositiis6ra
dcint6s mindazokban

a k6rd6sekben, arnelyeket jogszabdly, a jelen Alapit6
Okirat, a szewezeti- 6s miikcjd6si szab|lyzat a Kurat6rium kiz6r6lagos

hatiiskor6be utal.

9. Az elozd bekezd6s a), b) 6s d) pontj6ban lelsorolt

k6rd6sekben a ddnt6shozatalhoz a
Kurat6rium cisszldtszdn.r6l.roz viszonyitott 2/3-os sz6tdbbs6g sziiks6ges.

10.

A Kurat6riurn iil6seir6l jegyz6k6nyvet kell k6sziter-ri, amelyet valamennyi jelenl6v6
kurat6riumi tag al6ir. A jegyz6k6nyvb6l megrillapithat6 kell legyen a Kurat6riurn
d6nt6s6nek tartalma, id6pontja, 6s hatiilya, illetve a d6nt6s timogat6k 6s e11enz6k
sz6mar6nya (ha lehets6ges szem6lye).
kurat6riurn elndke gondoskodik olyan
nyilvrintart6s vezet6s6r5l (hat6rozatok k6nyve), arnelyben a vezetoszerv d6nt6seinek
tartalma, idcipontja 6s hat6lya, illetve a d6nt6st t6mogat6k es ellenz6k sz6rnar6nya, ha
lehets6ges szem6lye is rnegiillapithat6.

A

1l.A

Kurat6riurn dcint6seircil az 6rintetteket
kiildern6nyk6nt t6rt6nri rnegkiild6s6vel -

- a jegyz6k6n),v postai riton, aj6nlott
l5 r.rapon beliil a Kurat6riurn eln<jke

t6j6koztatni kdteles.
12.

A

Kurat6riurn dcjnt6seit kdteles sajet honlapjrin, ennek hi6rryriban a nyilvrinossrig
szdntira eldrhetci mrls rn6don - a kom6romi Selye J6nos K6rhriz Gazdas6gi
Hivataliiban talllhat6 hirdet6t6bl6n legalfbb l5 napon id6tartarnra trirt6nct
kifiiggeszt6ssel

13.

-

kozzeterurr.

Az Alapitvdny

miikrid6sdvel kapcsolatos iratokban brirki
a kiv6nt betekint6st
megel6z6 legal6bb 5 rnunkanappal kor6bban megkiild6tt
ir6sbeli k6relern alapjrin
betekinthet. A betekint6s jog6t rnunkanapokon, az Alapitv6ny sz6khely6n lehet
gyakorolni. Az iratbetekint6st a Kurat6rium e1n6ke, illetve akadrilyozatrlsa eset6n a
k6pviseleti joggal felruhrizott kurat6riurni tagok, az ir6sbeli k6relern k€zhezv|tele utin
nyomban, de legkdscibb k6t rnunkanapon beliil enged6lyezik.

-

14.

-

Az

Alapitv6ny rnrik<iddse, szolg6ltat6sa ig6nybev6tel6nek rn6dja, valaminr
besz6mol6jiinak kdzl6se nyilv6nos, ezt a nyilv6noss6got a Kurat6riun.r kdteles sajdt
honlapjan, ennek hirinyriban a nyilv6nossitg sz nira eldrhetci rn6s m6don
a
K6rh6z Gazdas6ei Hivatal6ban talilhat6
15 napon i
tcirt6nci kifiiggeszt6ssel - biztositani.

-

//n \\
Onkormin! zata
d€v6ben:

Selte Jdnos K6rhdz
alapit6 nev6ben:

Dr. lUdzesnd Dr. L6rinczi Enik6 Tiindc

jeetz<i

polgdrmester

"

f6igszgat6

KASZ:3606.1270.
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15.

A

16.

A Kurat6rium

Kurat6riu111 vagy annak tagja 6lta1 a feladatk6r6nek ellit6sa sor6r.r l.rannadik
szern6lynek okozott kiir6rt az Alapitv6ny a felel6s. A vezet6 tiszts6gviselci az
iigyvezet6si tev6kenys6ge sor6n a jogi szerndlyr.rek okozott k6rok6r1 a
szerz6ddsszeg6ssel okozott k6rdrt val6 felelciss6g szab6lyai szerint f'elel a jogi
szern6llyel szemben.

az

kciteles tov6bb6 rl-rinden 6v rnriius 31 . napj6ig elk6sziteni 6s j6v6hagyni
elozo evben fblytatott gazd6lkodiisr6l, tev6kenys6grcil sz6l6 6ves beszdmol6t,

valamint a kdzhasznfsiigi mell6kletet.
Az alapitvitny k<jteles a besziimol6jdval egyidejrileg k<izhasznris6gi mell6kletet is
k6sziteni.
A kcizhasznrisrigi rnell6klet elfogadiisa a kurat6riurn kiziir6lagos hatiiskdr€be tartozik.

A

kell mutatni a szer\/ezet iiltal v6gzett kdzhasznf
tev6kenys6geket, ezen tev6kenys6gek f6 c4lcsoportjait 6s eredrn6nyeit, valamint a
k6zl-rasznrisdgi rnell6kletben be

k6zhaszrrl jo96ll6s meg6llapitds6hoz sziiks6ges adatokat, mutat6kat.
k<izhasznrisdgi melldklet lartahnazza a vagyon felhasznrilAs6val kapcso'latos
kinrutat6st, a k<jzhasznu c6l szerinti juttat6sok kimutatiisAt , a vezetd tiszts6gviseltiinek
nyijtott juttat6sok 6sszeg6t 6s a juttat6sban r6szesiil6 vezetci tiszts6gek felsorol6s6t.

A

Az 6ves besz6rnol6 j6vrihagy6s6hoz a kuriitorok egybehangz6 szavazata szi.iks6ges. A
j6vrihagyrisr6l a kur6torok r6szletekben szav aznak.
A kozhasznus6gi rnelldklelrek tartahnaznia kell:
a) a sz6mviteli besz6mol6t,
b) a kcilts6gvet6si t6mogat6s felhaszn6l6s6t,
c) a vagyon felhasmril6s6val kapcsolatos kimutat6st,
d) a c6l szerinti juttatesok kimutat6sAt,
e) kdzhasznf tev6kenys6grcil s2616 rcivid tartahni besz6mol6t,
f) a k6zponti kdlts6gvet6si szervt6l, az elkiil6nitett dllarni p6nzalapt6l, a helyr
6nkonn6nyzatt6l, a kisebbsdgi telepi.il6si cinkom6nyzatt6l, a telepiil6st
6nkonn6nyzatok trlrsul6s6t6l 6s mindezek szerveitcil kapott t6nogates m6rt6kdt,
g) a kozhaszni szervezel vezet6 tiszts6gviselci'inek nyrijtott juttatrisok 6rtdk6t,
illetrileg 6sszeg6t

X.
AZ ALAPiTVANY KEPVISELETE, ALAiRASI JOG

l.

Az AlapitvAny kdpviselet6re jogosultak: dr. Szak6l lgn6c hnre - a Kurat6riurn eln<jke.

2.

Az Alapitv6ny p6nzforgahni bankszdrnl6ja feletti rendelkez6si jogot az 1. bekezd6sben
meghat6rozott dr. Szak6l Ign6c hnre n-rint a Kurat6riurn elncike 6s Dr. Kreft-Horv6th
rat6riurni tag egyiittesen jogosult gyakorolni.
/l

Sell

Dr. lVolnir.{ttila
polgirmester

e

/J-SZJ{nos K6rh{z

alapit6 ne\'6ben:
Dr. lu6zesnd Dr. L6rinczi Enik6 Tiinde
f6igazgatd

KASZ: 3609270.

il
XI.
AZ ALAPiTVANY TORVENYESSf GI ELLEN6RZES E

l. Az Alapitvdrry rniikcjd6se felett az iigydszs6g a leri ir6nyad6 szab6lyok

szerint

t6rv6nyessdgi ellen6rz6st gyakorol.
,)

Ha az Alapitv6ny mLik6d6s6nek trirv6nyess6ge mdsk6pp nern biztositlratci, az igydsz a
bir6s6ghoz fordulhat. A birosrig hatdridci kittizds6vel kdtelezi az Alapitvriny kezelcij6t,
hogy az Alapitvilny jogszabdlynak rregielelti nnikcicl6scit iiLiiitsa hclyre. A hatrilicti
eredmdnytelen eltelt utAn a birosrig az Alapitv6nyt megsztinteti.

XII.
AZ ALAPiTVANY MEGSZUNT,SE
I

.

Az alapitv6ny rnegsziinik, ha
a'1 az alapitv|ny a c6lj:lt megval6sitotta, es az alapit6 ij c6lt nem hat6rozott rneg;
b) az alapitv6ny c6lj6nak megval6sit6sa lehetetlenn6 vrllt, 6s a c6l m6dosit6s6ra vagy
m6s alapitviinnyal val6 egyesiil6sre nincs m6d; vagy
c) az alapitv6ny h6rorn 6ven 6t a c6lja megval6sit6sa 6rdek6ben nerr folytat
tev6kenys6get.

2.

Az alapito nem sziintetheti meg az alapitviinyt.

3.

Ha valar.nelyik rnegszrin6si ok bekdvetkezik, a kurat6dum 6rtesiti az alapit6i jogokat
gyakorl6 szem6ly.t vagy szervet a sztiks6ges int6zked6sek megt6tele drdekdben, 6s a
rnegszrin6si ok bekcivetkezt6t k6z1i a feliigyelcibizotts6ggal 6s a kdnywizsgrll6val is.

4.

Ha az alapit6i jogokat gyakorl6 szem6ly vagy szerv a megszrin6si ok alapjrin hanninc
napon beliil 6rdemi int6zked6st nem hoz. a kurat6riurn ezt kcivetden koteles a
nyilvrintart6 bir6siighoz bejelenteni a rnegszr.in6si okot. A bejelent6si kritelezetts6g
kesedeL.nes voltrib6l vagy elmulaszt6s6b6l eredci k6rok6rt az alapitv6nnyal 6s
hannadik szem6lyekkel szemben a kurat6rium tagiai egyetemlegesen felelnek.

5. A

jogut6d n6lkiil rnegsziinci alapitvdnynak a hitelezSi ig6nyek kiel6git6se ut6n
megmarad6 vagyon6r6l a tdrl6s6t elrendelci hat6rozatban kell rendelkezni.

6. Az

alapitvitny jogut6d n6lkiili rnegsziin6se eset6n a hitelez6k kiel6git6se utrin
nregmarad6 vagyon az alapit6 okiratban megjeldlt szem6lyt llleti, azzal, hogy az
alapit6t, a csatlakoz6t 6s az egy6b adomiinyoz6t, tov6bbd ezek hozzitlarloz6it
megilletci vagyon nem haladhatja rneg az alapit6, a csatlakoz6 6.s az egy6b
adominyoz6 i tal az alapitvhnynak juttatott vagyont.

7

.

Az alapit6 az 6ltala juttatott vagyonr6l az alapitviiny jogut6d ndlktili megsziin6sekor
az alapitvdny celjdval azonos vagy hasonl6 c6h1 alapitvriny vagy egyesiilet szdm6ra
rendeik
az alapito okirat ilyen esetre a vagyonr6l nem
lehetetlen.
tt\

l_J--s->
Sehe Jdnos K6rhit
alapit6 ner'6ben:

ne\'6ben:

Renita
jegfz6 ,

Dr. Baksa-Striicker

Dr. Nlolndr

Attila Dr. lvl€zesn6

polgirmester

Dr. L6rinczi Enik6 Tiinde

{6igazgat6
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8.

A nyilvrintart6 bir6s6g jogszab6lybar.r meghat atozott szewezetnek juttatja a vagyont,
lra az alapit6 okirat, vagy az alapito nern reudelkezik a megsziinci alapitvrlny
vagyon6r6l, vagy ha az alapit6 okirat eltal megjelcilt szem6ly, vagy az alapit6 6ltal
nregjeldlt alapitv6ny. egyesiilet a vagyont nem fogadja el vagy azt netn szerezheti
meg.

9.

Az Alapitvrlny cscid-, f'elsz6rnoliisi 6s vdgelszdmolisi elj6r6siira a 201l. 6vi CLXXV.
t<irv6ny 9-10.$.-6ban, valamint az ott l.rivatkozott egy6b jogszabrilyhelyek az
ir6nyad6k.

XIII.
AZ ALAPiTVANYRA GAZDALKODASARA VONATKOZo RENDELKEZESEK

1. Az alapitvdny

az adom6nygyiijt6sre. valatnint a k6nyvvezet6s
6s a beszdrnoldsra, tov5bb6 a civil szervezet dllanii tiimogatitsdra az
gazd6lkodriLs6ra.

nyilv6ntart6s6ra
egyestil6si jogr6l, a kdzliasznu jogdlkiLsr6l, valamint a civil szervezetek mfikod6s6rcil 6s
trirnogatiis6r6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban Ectv.) vonatkoz6
rendelkez6sei az ir6nyad6ak. A kdzhasznri jog6ll6su alapitvriny gazd6lkodils6ra
irdnyad6ak tovitbbd az Ectv. gazdrilkod6sra vonatkoz6 kiildn<is szabrilyai, valamint a
kozhasznil rniikod6s feliigyelet6re 6s a k<jzhasznrl nyilv6ntart6sra vonatkoz6
rendelkez6sek is.

2. Az Alapitviny

kulat6riuma 6ves p6nziigyi tervet k6szft, arnelynek alapjin az
Alapitviiny gazdrilkodik. A pdnziigyi terv egy napt6ri 6vre szol, amelyel az azt
r-negelozci 6v decernber I . napjriig kell elk6sziteni.

3.

Az Alapitv6ny gazd6lkod6srir6l, tev6kerrys6gdr6l a kurat6riun-r az adott 6vet kovet6 €v
rn6jus 31. napjiiig besz6n-rol6t k6szit. Ezzel egyidejileg elk6sziti a ktizhasznts6gi
mell6kletet a rcigzitett elciir5sok szerint.

4. Az

Alapiwitny a vagyonrib6l a rnunk6j 6barr, cdljai el6r6s6ben r€sztvev6 szern6lyek
rtszere dijazist fizet, amelynek 6sszeg6t a kurat6riurn 6llapitja meg. Az AlapitvSny
mind a c6ljai k6zvetlen el6r6se 6rdek6ben, mind a folyarnatos [glwiteli munka segit6se
6rdek6ben munkav6llal6t alkaln-razhat, akinek munkab6r6t szint6n a vagyonrib6l fedezi.
Ennek osszeg6t is a kurat6rium hatirozza rneg' Az Alapitviny vagyon6b6l a
kurat6riurn tagiait igazolt kcilts6gei m6rtek6ig k<ilts6gt6rit6s illeti rneg, egyebekberi
kurat6riurni tagsAgukert dijaziisban nem reszesiilnek.

5.

Az Alapitvdny vagyonrib6l fedezni kell az Alapitvilny mtikdd6si k<ilts6geit.

6.

Az Alapitveny r,6llalkozrisi tev6kenysdget is folytathat. amennyiben ez c6ljai el6r6s6t
Az Alapitviiny v6llalkozrisban csak korlitolt feleldss6ggel

Jdnos K6rhiz
alapit6 nev6ben:

Sel!

Dr. Baksr-Striicker

jeg1z6

a

Renita

e

Dr. Nlolnir Attila Dr. M 6zesn6 Dr. L6rinczi Enik6 Tiinde
f6igazgat6
polg6rmester

It.

Dr. Kiirtiisi Tibor iigyv6d
KEI\I-l Ugi16di Kamara,
KASZ:3606.1270.
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7. A befektetdsi

tev6kenys6get v6gzii kcizhaszni szervezetnek befektetdsi szabiiyzatot
kell k6sziterrie, amelyet a dcint6slioz6 szerv - ha ilyet l6trehoztak - a feliigyelci szelv
v6lem6nydnek kik6res6t kcivet6er.r fbgad el. Az Alapitv6ny jelenleg nem folytat
befektet6si tevdkenys69et.

Kiinywizs9616:

A

kr"rrat6rinr.n ellencirz6s6t az alapit6 riltal kijelolt ktinywizsgril6 v6gzi. A
konyvvizsgdlo kciteles evente a Ktizaiapitviiny konyveit, merleg6t megvizsgdhri es
an6l jelent6st k6sziteni.

A kcinywizsgril6 jogosult

a

Kurat6dumot ellencirizni.

A

konyvvizsgril6 feladatai elletasahoz jogosult feliilvizsg6lni a Krizalapitvriny
plrztirdt, szelz6d6seit, banki sz6rnl6j6t, felvildgositrist k6rhet a Kurat6riurn tagjait6l.

A;

alap[ai dltal kijeliilt kdnywizsgdld: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT

Kdttltvyi-sfri16,, Kiinywe:etii 6s Ad6s:ahirt6 KJt (Cg.0I-09-681313, sziklrclye: 1054
Budapest, Btithori utca 20. 3, enr. 1/a, kijeliilt kdnyvizsgtild: dr. Sugdr Dezs6). A
kiinltwi-.sf,i16, k""r"l6se 2023. nuijus 3l-dig szdl.

xv.
ZAR6 RENDELKEZESEK
L

Az Alapft6 Okirat

6rv6nyess6g6hez

az Alapitviny

sz6khelye szerint illet6kes

T<irv6nysz6k Altal t6rt6n6 nyilv6ntart6sba v6tel sziiks6ges.

Az Alapitv6nv hatiirozatlan id6re alakul.

3.

Az alapit6 okiratot az alapit6 akarata szerint kell 6rtelmezr.ri, rigy, hogy az alapitvitny
cdlja rnegval6suljon.

Semmis az alapit6 okiratban az alapitvdny cdlj6nak rn6dosit6sa, kiv6ve, ha az
alapitvilny a c6ljilt rregval6sitotta, vagy a c6l el6r6se lehetetlenn6 vrilt, 6s az rij c6l
rnegval6sit6s6ra az alapitviLny elegend6 vagyonnal rendelkezik.

Semmis az alapit6 okirat olyan tr6dosit6sa, amely az alapitvdny vagyon6nak
cscikkent6s6re ir6nyul, vagy - ha az alapitvitnyhoz csatlakoziis tdrt€nt - az alapitvdny
jogut6d n6lktili megsztin6se esetere krjel<ilt kedvezn6nyezett szem6ly6t
megv6ltoztatja.

4. Az Alapitvriny nyilviintartott adataiban

bek6vetkezett v6ltoz6st

a

bir6s6gnak a

60 napon beltil kell beielenteni.

Sehe Jino3 K6rhdz

Dr. Baksa-Striicker Renita
jegl-26

\

Dr. l\loln{r

Attila Dr. lMdzesn6 Dr. L6rinczi

pofgdrmester

f6ig.zgali)

t:
KEMJ Uglv6di
Enik6 Tiinde

KASZ:36064270.
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5.

A Jelen Alapit6 Okiratban nern szabilyozott k6rd6sekben a rnindenkor hatdlyos Polgriri
Tdrv6nykdnyvrcil sz6l6 torw6ny rendelkez6sei az irrinyad6k, valamint az egyesiil6si
jogr6l, a kiizhasznri jogillisr6l, valamint a civil szeruezetek mrikiid6s6rcil 6s
t6mogatris6rol sz6l6 201 1. 6vi CLXXV. tv. (Ectr,.) rer.rdelkez6seit kell alkahnazni.

Komdrom. 20 | 9. novenrber 19.

Selye J6nos

Krirhiz

Alapit6
k6pv.: dr. Moln:ir Attila polgirmester
dr. Baksa-Striicker Ren6ta jegyz6

6s

k6pv.: Dr. M6zesn6 Dr. L6rinczi Enik6 Tiinde
f<iigazgat

Zdradik:
Alttlh.olt dr. Kiittiisi Tibor iigtvdd ellenjegtzisenmel igazolom, hogt ezen m6dositcisokkal
eg)sAges s:erke:etbe .foglalt l6tesit6 okirat egv^sAges szerke:etbe .foglalt szijvege ntegfblel az
alapit6k 2019. notember l9-i m6dositdsa alapjdn hatdlt'os tartalomnak.
Ellenj egtze m Ko ndronft {tn
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