Módosított
egységes szerkezetű
ALAPÍTÓ OKIRAT
Amely készült Héregen, 2013. február 10. napján, a 2010. december 15-én kelt Alapító Okirat
módosítása alkalmával. Amelyben az I. pontban megjelölt alapító (a továbbiakban: Alapító) a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 74/A-74/F. §-ai alapján jogi személyként működő
közhasznú alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) hoz létre, azzal a szándékkal, hogy a jelenlegi
gazdasági és ökológiai helyzetben alternatívát ajánljon a környezettudatos, hatékony otthon- és
közösségteremtés megvalósítása érdekében.
I. Az alapító
Vajda Attila
II. Az Alapítvány neve, rövidített neve
II.1. Az Alapítvány neve: ÖKOPORTA Közhasznú Alapítvány az Egészséges Emberért és
Környezetért
II.2. Az alapítvány rövidített neve: ÖKOPORTA Közhasznú Alapítvány
II.3. Az Alapítvány idegen nyelvű megnevezése:
ECOHOME Foundation for Healthy Humans and Environment
ÖKOHOF Stiftung für die Gesunde Menschen und Umwelt
III. Az Alapítvány székhelye, telephelyei, működési területe, időtartama
Az Alapítvány székhelye: HU-1137 Budapest, Szt. István park 6. fél em. 2.
Az alapítvány telephelye: 2832 Héreg, hrsz. 2803/1, 2803/2, 2803/3
Az Alapítvány működési területe: belföld és külföld egyaránt.
Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
IV. Az Alapítvány célja
Az alapítvány célja a környezettudatos otthonteremtés, gazdálkodás, életmód és
közösségépítés támogatása, az élő és élettelen környezet védelme. Továbbá célja elősegíteni,
hogy az egyének, családok és közösségek egészséges, azaz az „egész”-ség szó valódi értelmében
testileg, lelkileg és szociálisan is teljes, tudatos és környezettudatos életet élhessenek, azaz a
komplex egészség- és személyiségfejlesztés támogatása.
A cél érdekében segíteni kíván minden embert (kortól, nemtől függetlenül), de kiemelten a
pályakezdőket, a családot alapító fiatalokat, a nagycsaládosokat, továbbá támogatni, fejleszteni,
felzárkóztatni és integrálni kívánja a hátrányos helyzetű embereket, a társadalom leszakadó rétegeit,
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megélhetési és munkalehetőség teremtése, és az önfenntartási készség kialakítása és erősítése,
valamint a rehabilitáció és érdekérvényesítési technikák elsajátítása útján.
A komplex otthonteremtés eszközeként elsősorban a szupervályog-technológia elterjesztését
kívánja elősegíteni Magyarországon és a határon túl. Ez a környezettudatos, egészséges és
mindenki számára elsajátítható egyszerű és olcsó építési technológia sokrétűen átfogó megoldást
kínál a környezettudatos embereknek, illetve a szegényeknek, a környezeti katasztrófák
károsultjainak, hajléktalanoknak, hátrányos, illetve nehéz helyzetben lévőknek, állami
gondozottaknak stb. otthonuk megteremtéséhez, ill. újrateremtéséhez. A szupervályog-technológia a
hagyományos, természetes anyagoknak és módszereknek az új technológiákkal való ötvözése révén
bármilyen építmény létrehozására alkalmas, mint pl. lakóházak, közösségi, szociális és gazdasági
épületek és egyéb építmények, illetve kert- és tájépítési elemek, stb. Alternatívát jelenthet a régi
vályogházak felújítására is, amely lehetővé teszi az ősi magyar építészeti kultúra megóvását,
hagyományainak őrzését.
Az alapítvány népszerűsíteni kívánja az emberek környezettudatos gazdálkodását,
energiafelhasználását, a természeti erőforrások kiaknázásának és az energiafelhasználásnak a
mérséklését, valamint szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni a természetes környezettel
összhangban működő – ökológiai – gazdálkodáson, illetve a megújuló energiákon alapuló
technológiák alkalmazását, amely az ún. permakultúrás tervezési rendszer alapja, és szervesen
összefügg a szupervályog-technológia szellemiségével is. Támogatni kívánja az alternatív,
egészséges, környezettudatos és energiatakarékos gazdálkodási, építési és gépészeti
technológiák fejlesztését, új technológiák kidolgozását. Fontos célja a hazai, lehetőleg helyben
előállított (minél kisebb bevitt energiát igénylő) anyagok és eszközök gyártásának és
alkalmazásának támogatása, a régi népi építési és gazdálkodási módszerek felélesztése, illetve új
technológiák bevezetése, fejlesztése, alkalmazása, kiemelten támogatva a hazai és a határon túli
magyar találmányokat, innovatív megoldásokat, és az ezeken alapuló technológiákat.
Az alapítvány kiemelten támogatja a permakultúra terjedését. A permakultúra globális megoldást
kínál a környezeti problémákra, egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszert
jelent, amely magában foglalja a természetszerű életmódot a természet és az élő emberi közösségek
védelmével, illetve az élővilág együttműködését használó ökológiai kertgazdálkodást. A
permakultúra rendszerébe beletartozik az egyének és közösségek tudatosodásának, személyes
fejlődésének, életkészségeinek, „egész”-ségének, életminőségének a fejlesztése is. Támogatni
kívánjuk tehát az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, pl. a felnőttképzést, illetve a gyermekek
számára alternatív, demokratikus oktatási módszereken alapuló iskolák létrehozását, illetve a
harmonikus életközösségekben élő gyermekek otthonoktatását. Az emberléptékű,
(környezet)tudatos önellátó életközösségek kialakításának támogatása azért is fontos, mert ebben
látjuk megvalósíthatónak azt is, hogy a gyermekeinket otthon oktassuk. Így lehetővé válik, hogy a
gyermekek részt vegyenek a közösség mindennapi életében, feladataiban, és a természet közelében,
megfelelő szellemiségben és környezetben fejlődjenek, valódi szükségleteket szolgáló tudást
szerezzenek, életkészségeket tanuljanak, és személyes tehetségüket kiteljesíthessék, megtalálják a
közösség és saját „egész”-ségüket szolgáló életpályát. További, az alapítvány által támogatni kívánt
fontos permakultúrás terület, amely az egészségvédelmet támogatja, az ember tágabb kapcsolata
az élő környezetével, és harmonikus kapcsolat esetén ennek kölcsönösen pozitív hatása
(állatvédelem, egészségfejlesztő, vagy terápiás célzatú tevékenység a természetben, az állatokkal,
pl. lovasterápia, állatsimogató stb.), illetve a közösségek gazdasági és esélyerősítését szolgáló
programok (pl. helyi kereskedelem, piacok, alternatív, helyi és közösségi pénzrendszerek)
bevezetése és működtetése.
Fenti célok hosszú távú eredményeként az alapítvány feladatául tűzi ki a helyi közösségek
erősítését, ökofalvak, városi ökoközösségek létrehozásának támogatását, komplex önellátó
rendszerek tervezését, modellezését, az eredmények gyakorlatba ültetését, azaz a működő
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rendszerek megvalósítását, ajánlását, oktatását. Ide tartozik az organikus ház-, kert- és tájépítés
mellett az alternatív, megújuló energiák alkalmazása, az önellátó, takarékos és környezetkímélő
víztisztítás és vízgazdálkodás, a vegyszermentes és természetes ökológiai gazdálkodási módszerek
(pl. önfenntartó biogazdálkodás, azaz permakultúra, biodimanikus, biointenzív gazdálkodás, a
Magyarországra jellemző tájfajta, őshonos növények terjesztése, termesztése, állatok tenyésztése, a
biodiverzitás helyreállítása, a növények és állatok minél természetesebb közegben történő nevelése
stb.) elsajátítása és alkalmazása. Mindez az egyének és a közösségek esélyerősítését szolgálja,
annak elősegítését, hogy egészséges és harmonikus, önfenntartó és fenntartható életközösségeket
(lakókörnyezet és gazdálkodás) hozhassanak létre és éljenek bennük, akár a városokban, akár
vidéken, amelyek otthonként és egyben modellként is szolgálhatnak az egészségesebb életre vágyó
jelen generáció és a jövendő nemzedékek számára is. Elősegíti továbbá a vidék és város
kölcsönösen támogató kapcsolatának erősítését (példa erre a Közösség Által Támogatott
Mezőgazdaság (CSA) elterjesztése, városi biokertek létesítése a vidéki gazdálkodók bevonásával,
tapasztalatainak felhasználásával).
Az alapítvány alapvető filozófiája, hogy minden embernek – korra, nemre, nemzetiségre,
szociális és gazdasági háttérre való tekintet nélkül – alapvető joga és képessége a saját
életének, otthonának, környezetének, élet- és munkakörülményeinek a megteremtése és
fenntartása. A környezettudatos, emberléptékű és természetközeli, harmonikus építkezés és
életmód, környezetünk megóvása, a hagyományoknak az új technológiákkal való ötvözése, a
közösség fenntartó ereje a jövő nemzedékek testi és lelki egészségének záloga.
V. Az Alapítvány jogállása
Az alapítvány önálló jogi személy, saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki, belföldi és külföldi személyek, szervezetek, jogi és nem jogi
személyek szabadon csatlakozhatnak, ha a célokat magukévá teszik, és az Alapító Okirat
rendelkezéseit elfogadják.
Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, működését a bírósági nyilvántartásba
vételt követően kezdheti meg. Az Alapítvány közhasznú jogállását is bírósági határozattal nyeri
el.
Az Alapító a bírósági nyilvántartásba vétel után az Alapítványt már nem vonhatja vissza.
VI. Az Alapítvány tevékenysége
Az alapítvány tevékenysége a IV. pontban rögzített céljainak megvalósítása érdekében a
szupervályog-technológiával, illetve egyéb környezettudatos és egészséges építési, gazdálkodási
módokkal és életmóddal kapcsolatos:
- Ismeretterjesztés;
- Képzés, továbbképzés;
- Tudományos, szakmai, kulturális és sportrendezvények, konferenciák, találkozók,
bemutatók, tréningek, kiállítások, táborok szervezése, lebonyolításának támogatása;
- Előadások, tapasztalatcserék rendezése, szellemi és kreatív műhelyek létrehozása, különös
tekintettel a nemzetközi kapcsolatok, összefogás erősítésére;
- Propaganda, reklám, tájékoztatási tevékenység, online információs, kapcsolati portálok
létrehozásának támogatása;
- Szakmai anyagok, kiadványok, információs anyagok összeállításának, kiadásának,
terjesztésének támogatása (papír- és elektronikus formában is), a külföldi szakirodalom
eljuttatása a hazai olvasókhoz;
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Az alapítvány tevékenysége kiterjed a következőkre:
-

-

-

-

Kutatási, technológiai fejlesztés, találmányok, innovációk támogatása (pl. kutatási,
innovációs pályázatok kiírása);
A rendezvényeken, képzéseken, együttműködésben való részvétel, és a szakmai anyagokhoz
való hozzájutás támogatása, ösztöndíjak biztosítása;
Az anyagi és egyéb feltételek megteremtésének támogatása a rászorulóknak az otthonuk
megteremtéséhez,
az
élhető
élettér
kialakításához,
a
környezettudatos
energiafelhasználásához és gazdálkodás kialakításához;
Pályázatok kiírása a célokban megfogalmazott területeken. Például olyan – elsősorban
közösségi célra, vagy rászoruló magánszemélyek részére – épülő épületek kivitelezésének a
támogatására, biogazdaságok kialakítására (anyagi forrás és szakmai háttér biztosításával),
amelyek kivitelezése során szem előtt tartják a környezettudatos építési, épület fenntartási és
gazdálkodási elveket (mint pl. az anyagok bekerülési energiája, természetes anyagok
használata, az épületek és gazdaságok energia-hatékony, környezetkímélő működtetése),
továbbá készségfejlesztő és egészségvédő projektek, programok megvalósítására;
Már meglévő, régi épületek, lakások, és egyéb építmények, továbbá már működő
gazdaságok fenti célok szerint történő megóvásának, korszerűsítésének támogatása;
Közösségi, jótékonysági, rehabilitációs, egészségügyi, környezetvédelmi, stb. célokat
szolgáló épületek, gazdaságok létrehozásának a támogatása;
Alternatív, demokratikus oktatási módszereken alapuló iskolák alapításának, működésének
támogatása, illetve az otthonoktatást elősegítő projektek támogatása;
Környezettudatos és egészséges szemléletre és életmódra nevelő felnőtt, ifjúsági és gyermek
táborok (építőtáborok, készségfejlesztő, sport- és kulturális táborok, lovasterápia,
zeneterápia stb.) szervezésének és megrendezésének támogatása. Kiemelten kezelve a
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását úgy országon belül, mint külföldön, –
külföldön élő szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek utaztatását, táboroztatását,
nyaraltatását;
Az állatok védelme pl. állatmenhely stb. működtetésének támogatása által;

Az Alapítvány közhasznú szervezetként kíván működni, az alábbiak szerint.
Az Alapítvány a IV. pontban rögzített céljait az 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26. § c)
szerint a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú
tevékenységek gyakorlásával valósítja meg, úgymint:
-

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának
elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése.

Az Alapítvány – céljaihoz kapcsolódóan – az állampolgárokkal és más civil szervezetekkel
együttműködik, közös szakmai programokat, képzéseket szervez.
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Az alapítvány a céljai érdekében folytatott tevékenysége során közreműködik a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bek. szerinti tevékenységek közül
különösen az alábbiakban:
-

településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás;
ezen kívül közreműködik a helyi foglalkoztatás megoldásában;
az oktatás, az egészségügyi, a szociális ellátásban az alapítványi célokkal összhangban;
tevékenysége kiterjed a közművelődési, tudományos feladatok ellátásának támogatására,
valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítására, továbbá az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére.

Az Alapítvány a helyi önkormányzatok építésügyi feladatai közül a 1997. évi LXXVIII. törvény 6.
§ (1) bek. szerint közreműködik különösen:
-

az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításában, valamint
a helyi építészeti örökség védelmében, továbbá
az építésügy helyi feladatainak ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételek
biztosításában.

Az alapítvány céljai érdekében hazai és nemzetközi szinten ismerteti és közvetíti a kutatási,
fejlesztési eredményeket és tapasztalatokat, ezeket a rászorulók és a társadalom széles rétegei
számára hozzáférhetővé teszi.
Az Alapítvány szolgáltatásaiból az alapítványi forrásokból bárki részesülhet.
Az Alapítvány az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
a helyi sajtó, valamint saját honlapja útján is nyilvánosságra hozhatja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak semmiféle anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és helyi önkormányzati
választásokon jelöltet nem állít, nem támogat és nem ajánl.
VII. Az Alapítvány vagyona
Az Alapítványinduló vagyona 200.000 ft.-, azaz kettőszázezer forint.
Az induló vagyont az Alapító bocsátja rendelkezésre, jelen Alapító Okira aláírását követő 30 napon
belül.
Az alapítvány működése során a céljaira felhasználható vagyon forrásai különösen:
- a csatlakozók felajánlásai
- a támogatók adományai
- pályázaton elnyert támogatások
- normatív támogatások
- vállalkozásból származó bevétel
- a vagyon hozadéka, kamatai
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VIII. Az Alapítvány szervezete
Az alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve a Kuratórium. A Kuratórium 5
főből áll, ezen belül elnöke, pénztárosa és három további tagja van. A Kuratórium tagjait az Alapító
jelöli ki, kéri fel erre a tisztségre, határozatlan időtartamra. A Kuratórium elnöke önállóan képviseli
az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, és nevében érvényes jognyilatkozatot tesz. A
képviseleti jog szabályozása a bankszámla feletti rendelkezésre is vonatkozik. Az alapítvány
bankszámlája felett az elnök jogosult egy személyben rendelkezni.
A Kuratórium elnöke és tagjai a tisztség elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről külön iratban
nyilatkoznak.
A Kuratórium elnöke és tagjai az alapítvány kuratóriumában az alapítvány javára végzett
tevékenységükért a kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben
részesülhetnek. A Kuratórium munkájába szakértőket vonhat be, munkájukért tiszteletdíjat fizethet,
vagy elfogadja önkéntes tevékenységüket. A Kuratórium elnöke és tagjai igazolt költségeik
megtérítését igényelhetik.
A kuratórium elnöke: Gutiné Selmeci Gabriella
A kuratórium pénztárosa: Kontó Gergely
A kuratórium további tagjai: Elekes Tünde, Szőts Erika, Adriana Boschettiová
A Kuratóriumi tagság megszűnik:
a) Az Alapítvány megszűnésével
b) A tag halálával
c) A tag lemondásával
d) A tag (Kuratórium) visszahívásával
A lemondás, illetőleg a visszahívás kizárólag írásbeli közlés útján történhet, a kuratóriumi tag
visszahívására kizárólag a Ptk. 74/C. §-ának (6) bekezdésében meghatározott esetben és módon
kerülhet sor, a visszahívásra az Alapító jogosult.
A kuratóriumi tagság megszűnése esetén – a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az Alapító
új kuratóriumi tagot jelöl ki.
Ha az Alapító a kuratórium kijelöléséről nem rendelkezett, illetőleg a kijelölt szerv e feladat
ellátását nem vállalja, a Bíróság gondoskodik a kijelölésről. A Bíróság gondoskodik a Kuratórium
kijelölésének visszavonásáról és új Kuratórium kijelöléséről abban az esetben, ha az alapító halála
(megszűnése) után a kijelölt Kuratórium tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti.
A Kuratórium feladat- és hatásköre
A kuratórium – mint az alapítvány kezelő szerve – hatáskörében eljárva:
a) kezeli az Alapítvány vagyonát, gondoskodik annak megfelelő felhasználásáról és gyarapításáról;
b) dönt a támogatások, csatlakozások elfogadásáról;
c) dönt a támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről;
d) ellenőrzi az Alapítvány által nyújtott támogatások felhasználását;
e) jóváhagyja az éves beszámolót;
f) elfogadja a Khtv. 19. § (1) és (3) bekezdése szerinti közhasznúsági jelentését;
g) a Khtv. 19. § (4) bekezdése értelmében biztosítja a közhasznúsági jelentésbe való betekintést,
illetve a másolatkészítési lehetőséget;
h) gyakorolja az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat;
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i) tevékenységéről szükség szerint évente beszámolhat az Alapítónak;
j) ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, vagy jelen Alapító Okirat a hatáskörébe utal;
A g), i) pontok esetében a Kuratórium az elnök útján tesz eleget ezen feladatának, és a Kuratórium
nevében az esetleges alkalmazottak feletti munkáltatói jogkört is az elnök gyakorolja.
A Kuratórium eljárása és ügyvitele
A Kuratóriumot – mint testületet az elnök képviseli, üléseit az elnök hívja össze.
A kuratóriumi tagok részére a meghívókat az ülés előtt legalább 8 nappal, a tárgysorozat egyidejű
közlésével kell kiküldeni. A meghívás történhet ajánlott levélben, de rövid úton (fax, e-mail) is. Ez
utóbbi két esetben a meghívó akkor szabályos, ha az érintett legalább a megtartandó ülést megelőző
24 órában írásban (fax, e-mail) visszaigazolta.
Az elnök legalább évi egy alkalommal köteles az ülést összehívni. A Kuratórium ülései
nyilvánosak, zárt ülést csak indokolt esetben, személyiségi jogi, ill. adatvédelmi okokból lehet
elrendelni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az elnök és legalább két tag jelen van. Ha az
elnök – bármilyen akadályoztatás esetén – nem tud részt venni az ülésen, írásos meghatalmazást
adhat az egyik kuratóriumi tagnak, aki őt ez alkalommal elnöki minőségében képviseli.
Határozatképtelenség esetén az elnök köteles az ülést 8 napon belül ismét összehívni. Az eredetileg
tervezett és a megismételt ülés időpontja között legfeljebb 15 nap telhet el.
A Kuratórium döntéseit – az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés kivételével – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazás útján – kézfeltartással – hozza. A tartózkodás „nem” szavazatnak
számít. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az alapítvány működésében elfogadott az elektronikus kapcsolattartás, Skype-on és egyéb
videokonferencián, webes felületen történő kuratóriumi ülés és az azon történő szavazás a
megfelelő jogi szabályok betartásával.
Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához egyhangú szavazat szükséges.
A Kuratórium üléseiről és a meghozott döntésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a
levezető alelnöknek, valamint egy, az ülés megnyitását követően megválasztott hitelesítőnek kell
aláírnia. A meghozott kuratóriumi döntésekről külön – évente folyamatosan sorszámozott –
nyilvántartást / Határozatok Könyvét / kell vezetni, melyből az adott döntés tartalmának,
meghozatala időpontjának, hatályának, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányának és
személyének is ki kell tűnnie.
A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket 15 napon belül írásban értesíti, illetve
gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány internetes honlapján, valamint hírlevélben történő
megjelentetésről, ill. egyéb módon a nyilvánosságra hozatalról.
IX. Az ellenőrző szervezet
Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az Alapító a
Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Amennyiben az alapítvány éves bevétele
meghaladja az ötmillió forintot, az 1997. évi CLVI. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az Alapító
– a vezető szervtől (Kuratóriumtól) elkülönült – felügyeleti szervet köteles létrehozni.
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X. Összeférhetetlenségi szabályok
Az Alapító közvetlenül vagy közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározott
befolyást nem gyakorolhat.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az alapítvány megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.
XI. Az Alapítvány gazdálkodása
Az Alapítvány induló vagyona a működéshez teljes egészében felhasználható. Csatlakozás esetén a
csatlakozók által adományozott pénzösszeg, valamint a működése során kapott támogatás,
felajánlás, adomány, ingó- és ingatlan juttatás (vagyontárgy), azaz az Alapítvány működése során
bármilyen jogcímen tulajdonába kerülő vagyoni eszköz és annak hozadéka teljes egészében
felhasználható az Alapítványi célok megvalósítására.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
jelen Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységre fordítja.
Az Alapítványi vagyon konkrét felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium az
előzetesen nyilvánosságra hozott (honlap, sajtó, hírlevél) részletes feltételek alapján értékeli a
pályázatokat, kérelmeket, és határoz a támogatások odaítéléséről.
Az Alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles
készíteni, amelyet a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3) bekezdése
szerinti tartalommal kell elkészíteni.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. Az
Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben – legkésőbb június 30-áig –
saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
XII. Az Alapítvány működésének nyilvánossága
Az Alapítvány működése során keletkezett iratokba – személyiségi jogi és titokvédelmi szempontok
figyelembe vételével – bárki korlátozás nélkül betekinthet, az iratokról saját költségén másolatot
készíthet.
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Az iratbetekintés jogát előzetes egyeztetés után az Alapítvány székhelyén lehet gyakorolni. Az
Alapítvány közhasznú tevékenységéről bárki felvilágosítást kérhet a kuratórium elnökétől, vagy az
általa kijelölt személytől. A kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt személy a felvilágosítást
köteles megadni.
Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után a működésről a nyilvánosságot internetes honlapján,
helyi sajtó és hírlevél útján tájékoztatja.
Az Alapítvány az éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentését internetes honlapján illetve más
megfelelő módon, a helyi sajtóban, illetve hírlevélben teszi közzé, hozza nyilvánosságra.
A Kuratórium az Alapítvány működéséről, szolgáltatási igénybevételének módjáról, annak
feltételeiről folyamatos tájékoztatást ad internetes honlapján, a helyi sajtó útján, illetőleg
hírlevélben.
XIII. Az Alapítvány megszűnése
Az alapítvány megszűnésére a Ptk. alapítványokra vonatkozó szabályai az irányadóak.
Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.
Az Alapítvány megszűnésekor a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyont hasonló
célokat szolgáló más nonprofit szervezet rendelkezésére kell bocsátani.
A Bíróság az Alapítványt megszüntetheti, ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját
veszélyezteti, s az Alapító - a Bíróság felhívása ellenére – a kijelölést nem vonja vissza, és
kezelőként más szervet nem jelöl ki.
XIV. Vegyes rendelkezések
Az Alapítvány működése során köteles betartani a hatályos jogszabályokat.
Jelen alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI törvény rendelkezései, valamint az
alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai irányadók.
Az Alapítvány céljára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más
személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
Az adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
Az Alapítvány működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi
felügyeletet gyakorol.
Héreg, 2013. év február 10.

