AZ ARTEMISszló ALAPÍTVÁNY ALAPíTó oKIRATA
szerkezetben
a módositások*al
egységes
Alulirott MaÍtineCadoux.Skaf23 Rue Jean Prévost3800 Grenoble(Franciaország)szrám
alatti lakos (a továbbiakban:Alapító) az interkulfuráliskommunikáció magyarorszígi
fej|esztésére,
különös tekintettela hátÍányoshelyzetii helyi és kisebbségiközöss€ g ek
esélyegyerrlótlenségeinek
felszímolására'
valaminta kulturá|is,trirsadalmi
éskommunikációs
javításár4 mint taÍtósközérdekűcé|raalapítvrin},t
feltételek
hozok létre.
l. Az Alapítványneve:
ARTEMIssZIÖ Alapítvány
2' Az Alapítványszékhelye:
]0ló Budapest,MészáIosu' 10.
3' Az Alapíwá,ny
célja:
Az Alapítvlínytevékenységét
az alábbi célokmegvalósítrisaerdekébenfejti ki'
a.) nevelés
ésoktatlás'
ksp€ s ségf€ j lesztés,
ismeretterjesztés
- az inteÍkulturális
kommunikációtaktívanelősegítőinterkommunálisés nemzetközi
kutató' tíjékoztatóéstovábbképzöhálózatok |étehozása
- a transzkulfurális kommunikáció fejlesztésétcé|zó oktatóprogamok kido|gozása,
nevelő és a közvéleménypozitív átalakírísátsegítőoktaiísi és kommunikációs
eszkózök megtereÍntése
- nevelő és a közvéleménypozitív átalakításátsegítőoktatási és kommunikációs
eszköziik megteremtése
b') kulturálistevékenység
a hell közösségek társadalmiés gazdaságihelyzetének,
kultuális tartalékainak
szociológiai és antropológiaimódszerekleltörténó felméIése,
fejlesztésistratégiák
kidolgozása,tanácsadrás
a helyi iinkormrírryzatoknak
éspolgári szeÍvezeteknek
c.) hátrányoshelyzetú
elősegítése
csopoltoktfusadalmiesélyegyenlőségének
d') a magyaronzági nemzeti és etnikai kisebbségekkel,
ValaÍninta határon tuli
magyaÍságga|
kapcsolatos
tevékenység
a hátrányoshel}zetlicsopoÍtok,
ésmenekültekszocio-kulturá|is
etnikaikisebbségek
javitasa
hel}zetének
4. Az alapitvínya kömyezet vedelmének
általánosszabályairól szóló 1995.éviLIII törvény54.
(A kömyezeti ismeretekteÍjesztése
ésfejlesztése
/óvodai nevelés,
$-ábanmeghaííÍozott
iskolai nevelés.képzés.
kívüli oktatás és továbbképzés.
nüvelödés. iskolarendszeren
ismeretterjesáés,
kön1'vkiadás/elsóso.banállami és önkorman.vzati1.eladat.)közfe|adat
tclicsítése
:
érdekóben
véezett
közhasznútevékenvséeei
lloB!_rllr' lltt?i3 Cs
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a fenntaÍható
fejlődéskoncepciójrlnak
célzóoktatásieszközöket hoz
népszerűsítését
létre,
iskolai együttÍniiködés€ k szervez,
et
illetőlegilyen együttmiiködésekben
vesz részta
globálisn€ v € l és célrendszerével
összhangban,
népszerúsíti
a 2015' év utáni globális fejlesáési prioritásokata |akosságés
különösképp€ n a fiatalságkörében.a globális nevelésés más figyelemfelkeltó
akciók keretébeq
kömyezetinevelési'
kepzésiprogramokat
valósitmeg'
. az iskolarendszeren
kívüIikómyezetioktalásitevékenységet
fol},tat.

Az alapitvány a muzeáis intézményekrríI,
a nyilvrinos könyl't]ári ellátásról és a
közművelődésrőlszó|ó 1997.évi cxl' törvény84. $ (2) bekezdéséven
meghatározott
közfeladatok (A minisáer és a löváLrosi önkomriinyzat szánára az e 1örvénv szerinti
területi sziitű közmúvelődésiszakr'nai szolgáltatás meeszervezéseés működési
feltételcinekbíztosításakötelező fcladat') teljesítése
érdekében
végzettközhasznú
tevékenységei:
-

.
-

szociológiai és antropológiai kutatásokat végez helyi közösségekben, amelyek
alapjántanu]Ínányokat
készítaz interku|tuIáliskommunikáció témakiirében,
az a|apitvá!Í|y
célkitúzései
pozitívan
által érintettcsoportok, tfusadalmi megítélését
befolyásoló kulfurális rendezvényeket(kiállítások' színházi és zenei produkciók)
szervez, ilyeÍ prog.amok szervezésében
közreműködik, lebonyolításáhoztámogatást
nÉjt'
a kjtíizöttcélokszellemében
támogatjafilmek' audiovizuálistermékek,
kiadványok
készítését,
támogatjaaz élethosszig
taÍtótanulást.a tanóránkívüIine\'elés.
a felnőttképzés.
az
ismcretterjeslés,
a köziisségfejlesztés
cszkőzeive|.

Az alapítványa szociális igszgatásrólésszociá.lisellátásokól szóló 1993.éü n. törv€ny 2.
közfeladatok(A szociális ellátás feltételeinek
biztositása . az
$.ában meghatrározott
egyénckönmagukéÍt
ós családjukéÍt,
valaminta he)f közösségekneka tagiaikértvisclt
.
Í.ele|ősségén
túl az állam közoonti szerveinekésa helü önkormányzatoknak
a l.eladata.)
teljesítese
eldekében
végzettköáasznú tevékenységei:
.
-

segítia 2007. évi II. törvény hatálya alá eső, harmadikországbeli személyek
magyarorságibeilleszkedését
ésa törvényáltal előírtszociáis szolgáltatásokhoz
valójutását,
segítsógct
nyújta mcncdékjogi
tön.énybenmeghatározott
iDtcgációs szerződésbe
foglalttársadalmi
bdlIeszkedés
megvalósításához,
szociális.életvezetési
ésmentálhigiénés
tanácsadást
végez'
közösségfejlesaő,valaminteg!'éni
p.oeÍamokat
éscsoportosteÍápiás
szervez.

Az alapítványa nemzeti köznevelésó| szótó 20ll. évi CxC lörvény 2. $.ában
meghatáozottközfeladatok (Az Alaptörvénybenfoglalt ingyeneséskötelező alapfokú,
ingyenes és mindenki szritnarahozziférhető kózépfokúnevelés.oktatríshoz
való jog
biáosításaaz erettségi
megszerzéséig,
illetve az első szakképzettség
megszerzését
biáosító első szakmaivizsga befejezéséig
a maevar állam közszolgálati feladata.)
teljesítése
érdekében
végzettköáasznú tevékenységei:
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interkulturá|is és módszertani kqrzéseket szervez a témában erdekelt szakmai
csoportokna},va|aminthazaiésnemzetköá együtünűködésben
vesz résá,
a háfuínyoshel}zetlicsoportokfelzfukóztatásátelősegítőoktatási,kompetenciafejlesáő
eszközöket fejlesá,
iskolai ésisko|rinkiviili kompetenciafejlesáőfoglalkozásokattarttanulók számlt4
a hátlinyos helyzetű fiatalok társadalmileszakadásánakmegakadályozásaérdekében
készségfejlesztő
programokat
éspályaorientációs
hajtvégle,
az iskoláskonlfiatalságkörébennépszerűsíti
a méltányosság,
a szolidaritáseÍkölcsiés
sze]]emiértékeit'
az egyenlő bánrásmód.valaÍninta fenntarthatófejlődéseszméit.

.
Az a]apítványa szakképzésrőlszó|ó 2011. évi CL)C(XVII.
törvény 1. s-ábaÍl
megbatáÍozott
közfeladatok (Magyarországonaz első, álam által elismert szakképesítés
me8szerzését
az állam az iskolai rendszeníszakkéDzés
kereteinbeliil - az e törvényben
. ingyenesen
ésa nemzetiköznevelésrőlszóló törvénybenmeghatáIozott
feltételekkel
biztosítjaa szakképzőiskolai tanulók szrimrira.Iteljesítése
odekébenvégzettköáasznú
tevékenységei:
.

szociális' kulturális ésoktatási témájútaíulmlíÍrFtakatési{úsági csereprogramokat
szerveza szakképzésben
résztvevőknek,
hátányos he]yzetűcsopoltok fe|úrkózÍatá1sa
érdekében
munkaerő-piaci integÍációs
pro8ranokbanvesz résá'
pályaorientációt, életpálya{anácsadást
és
szakmai gyakoÍlatot biáosít a
szak](épzésben
részNevolla(a|oks7ámara'

Az alapítványMagyaronzág hell önkormrin1zatairólszóló 201l' évicl-x)o(D( törveny
l3. $ (l) bekezdésenek
7.,8.,valaÍnint
l5. pontjaibarr
meghatrírozott
közfeladatok(A helyi
közüqvek. valamint a helYben biáosítható közfeladatok kőrében ellátandó helyi
önkormán}zati fe1adatok_k0!0Í]Ösq!-f.}dq!{!!
kiilönösen a nyilvános
kön}Mári ellátás biáosítása; filmszínhriz,előadó-múvészetiszervezet tiímogatása'a
kulturálisörökség helyi védelme;
a helyi közművelődésitevékenység
támogatásal&
szociális'gyermekjóléti
szolgáltarások
ésellátások;15.sport,iqusági ügyeklt€ l jesítése
eldekébenvégzettkijzhasznútevékenységei:
-

közösségfejlesáőprogramokatszeÍvez,
önkéntesploglamokatbonyolítle ésnépszerűsíti
az önkéntesség
tevékenységét,
közvetlen integrációs szolgáltatástn}ujt a hátÉnyoshelyzetűcsoportoktagiainak,
interkulturálistanu|ásilehetőségeket
biáosít fiataloknak,
információs tevékenységet
végez az Elxópai programok vonatkozásában fiatalok
reszere.

5. Az Alapítványinduló vagyona:
100.000,-Ft, azaz EgyszéLzezeÍ
Fointkészpénz,amely összeget aZ Alapító okirat aláírását
köretó 30 naponbelülaz AIapitványs.,ám|ájára
befi/etett.
Az alapítvány
bevételei:
- alapítótól kapott beÍizetés,valamint az alapító által az a|apiwáay rendelkezésére
bocsátottvagyonj
.]j.'iJUzáscs. llona
5l;!
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gazdasági-vállalkozási
(szolgá|tatás
tevékenységbő|
nÉjtásából)száÍmazóbevéte];
a köItségvetési
táLÍnogatás;
valamintegyedidöntésselkapoftköltségvetésitámogatás;
a pályízatútjáLn,
az Európai Unió stÍuktunilisalapjaibó|, ill€tve a Kohéziós Alapból származó, a
kö|tségvetésMljuttatonúrnogatás;
az Euópai Unió költségvetésébő|
vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
a személl jövedelemadó meghatáÍozotttészélekaz adózó rendelkezéseszerint
.kiutaltösszege;
szetzett
az á||aJl:üáztartisalrendszereibőIközszolgáltat]ásiszerződésellenértékeként
bevétel;
kapottadomlíny;
más szervezettől,illetve mág|ánszemélytöl
egyébbevét9l.

T. Az Alapítványnftott' Mind belfiildi, mind kiil|oldi temészetesszemélyek_ azok

bármely formában működő közössége - mind pedig jogi szonélyek anyagi
felajrínlrísaikkalcsat|akozhatnak az Alapiwátryhoz, ha céljaival egyetéÍtveazok
megvalósításáttáÍnogatnikívánják.
Az Alapitvány nevébenvagyjavfua történó adonínygÉjtésnemjárhat az adományozók,
illetőleg m|ásszemélyekzaIdatásáva|'a szeÍné|yhez
fijzódó jogok ésaz emberi méltóság
sérelmével.
Az Alapítvlíny nevébenvagy javlíra történő adománygÉjtéscsak az Alapítvány
képviselóinekírásbelimeghatalmazrása
alapjánvégezhetö.

1 . Az A|apitliny Eazdélkodása'
a vagyonfelhasznrílás
módja:
Az Alapítványgazdálkodási.vállalkozási
tevékenységet
csak közhasznú,vagy a létesítő
megvalósítiásátnsm veszélyeztetve
okiratábanmeghatrfuozott
alapcélsze.inti tevékenység
'/égez.
Az Alapítvlínygazdálkodása solán elért eredményét
nem osztja fel., a^ kizirólag az
forditja.
Alapitó okiratban meghatáIozottközhasznútevékenységoe
Az Alapítványvagyonátelsősorbanoktatásiéskommunikációseszközök, módszeÍani
fordítja,
anyagok kidol8ozásfua, kiadására, filmek gyártlíslíra'kiadványok készítésere
valamintolyan vállalkoásokba fektetheti,illetőleg olyan vállalkoztisokathozhat létre'
amelyeka ferrtiekben
Ieinakatbiaositjál.
A gazdáIkodó tevékenységesorful az Alapítvány kiemelkedő figyelmet fordit a
szakemberek ismereteinek bővitését szolgáló írott és elektronikus szakanyagok
terjesztésére.
Az Alapítvánl vagyonbó| ösáöndíj, továbbá támogatás nÉjtható az alapítvánl
célkittizésekmegvalósításaérdekébenkifejteÍ tevékenységekelismeréséreés
ösaönzésére.
Az Alapítvány a felelős személyt,a támogatót,valaÍninte személyekhozátartozóját a
- cél szerinti
bárki által megkötésnélkül igénybevehető szolgáltatásokkivételével
juttatásban
nemrészesíthcti'
:!l.'lrrzá5 cs. lloDA
ustÉd
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8' A KuÍatórium
Az Alapítványkezelését
3 tagúKuratórium látja el' A kuatóÍiumi tagok rnegbízása
határozatlan
időtartamra
szól.
Az alapító és közeli hozzátaÍozói nem l€ h etnek többségbena kuratóriumban.Az
alapítványkedvezmenyezettjeés annak közeli hozzátaÍlozója nem lehet a kuratórium
tagja.
vezeltí íiszÍs|igyiseltí
az a nag,korú szeméIylehel, akinek cselekvőképességét
a
te,ékehysége
ellátóstihoz szükségeskörber nem korlátoz1ák
jogi személy'a jogi személ!köreles kijetötnÍ Lzt a természeles
Ho.a vezelóítiszÍségviselő
szeméIyt, aki a vezető líszrség\kelői leladalokat neúben etlátja. A vzető
lisztség,iselőkfevonaÍkozljszabályokal a kijelöIr szeméIyreis alkal,nazni kell.
A veze,ő,iszlségviselőúgpezelésiÍeloda,aítszemélyesenkijtelesel!ál,,í
Nen, lehet vzető lisztsé?kelő az, akil bííncselekményelkövetése midll jogerőse,,
szobadsógyesztésbünlelésre írélÍek,a,níE a bü,'te,ett előélethezfíízőtlő hátrányos
következ,,,énlekalól ne,,|mentesijlL
Nem lehet ,ezelő tisz|ségviselődz, akit e ÍoglalkozlÍslól jogeÍosen ekilloltak. Akit
,alamely Íoglalkozástól jogerős bírói í|életleleltiko|lqk, az eltíltlis haiílya olalt az
ItéletbenmegjelÍjltte,ékenységet
Íolyraűjogi személy,ezetőliszlségviselőjenem lehet
Az eltiklist kimondó ha,áfuzatbqn megszabott idő,a airig nem leheí vezető
liszlség,iselő az, akit eltiltottak a vezerő,isz,ségviselőitevékenlségtóL
Az Alapífulánymegsziinését
követő 3 évig nem lehet miis köáasmú szervezet vezető
tisztségvis€lője az a szemé|y,aki koníbbano|yan közhasznú szervezetnéltöltött be annakmegszíinését
megelőző2 évbenlegalábbegy évig_ vezetőtisáséget,
a) arne]yjogutód nélkül szűnt meg úgy.hogy az állami adó. és vámhatóságnál
nllvántaÍtott adó- ésvámtartozásátnemegyenlitetteki,
b) amellyel szembenaz állami adó. ésvrimhatóságjelentős összegúadóhilín}ttáÍ Í.el'
c) amellyel szemben az á|lami adó- és vámhatóság í,z|et|ezlLÍásintézkedést
alkalmazott'
vagyiizletlezíiisthelyettesítő
bírságotszabottki,
d) amelynek adószilrÍLáÍ
az állami adó. és vámhatóság az adózrás rendjéről szóló
törveny szerintfelfiiggesztettevagy töÍölte.
A KuÍatóriumtagja,illetveaz ennekjelölt személyköteles valamennyiérintett
közhasznú
szeNezetetelőzetesentájékoztatni
anól' hogy ilyen tisztséget
egyidejülegmás közhasznú
szervezetnél
is betölt'
A KuÍatórium dönteshozatalábannem vehet résztaz a szetnély,aki, vagy akinek közeli
hozzátaI1ozója/ a Polgriri Törvénykönyvról szo|ó 20|3' évi V. fu.8:1 E/, a haÍiLÍozat
alapján
.
.

köte|ezettség
vagyfelelősség
alapjián
mentesül,vagy
bármi|yenmás előnyben részesül'il|etve a megkötendőjogügyletbenegyébként
éIdekelt.
Nem minősül előn}meka közhasznú szervezetcél szerinti juttarisai keretébena bfuki átal
megkötésnélkiiligenÉevehetőnempénzbeliszolgáltatís.,illetve az egyesületáltal tagjánaka
tagságijogviszony alapjáI a létesitőokiratbal foglaltaknakmegfelelőennÉjtoft cél szerinti
juttatás.
i-o:ár cs.IloBá
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A kuratófiu,,|i hatórozat ,,,eghozata|akornem szavLúat az,
a) akit a határozal kó.elezeltségvagl JeleliísségalóI ,nenlesítvagt a jogi személy
lethércmásÍaj,aelőnyben részesíl
;
b) akivel g ha irczat szerinl sze|ződéstkell kölhii
e) aki ellen a határozat alapjón pert kelt indíÍafii;
d) akinek olya hoz4ítartozójaé ekelt a döntésben,aki a jogi személyneknem tagja
vagl alapítója;
e) aki a diintésbenérdekelt,nás szervezetteltiibbségibelolyáson alapuló kapcsolatban
ó ; vag|
személyesen
édekelt a dönlésben,
) aki egyébként
a./A Kuratóriumtagiai:
Mészárcsu. l0.) a Kuratóriumelnöke.
szántó Diana(10ló Budapest,
Gyengési
cábol (1054Budapest,
Vécseiu. 5') a Kuratóriumelnöküelyettese.
(
KomjáthyZsuzsa l052 Budapest,
SemmeIweis
u' l9.) Kuratóriumtitkára
A Kuratóríum tagjait levékenységükért
tíszíetetdíj
illeti üeg. A rtsdeletdíj|óI_ dnnak
gz
isszegéró.l,a kifizetéssubób)airlila|gpíÍóalapítói hq,ározotbandönt
A Kufu,óríü,n tagiai a tíszteletdíjonÍeIüI igazol, költsógeiknek megtérítéséfe
tartha|nak igényt A költségtaí,es részletes szabólyairől az alapító alapítói
határozatbandönt
A tiszteletdíjatadó- ésjótulék fizetésikötelezeltségteúelí
A Kurátort Íerhelő adót ésjá|.|léko, kiflzelőkénl az Álapítvány a mególlapítoll
Íiszteleldíjósszegébóillevonjo' |^a höltség,elésbebefizeti.
b./Az Alapítványbankszámlája
fiilött a kuratóriumelnöke önállóan, az általakijelölt, ésa
számlavezetőpénzintézethez
bejelentett
személyek
közül pedigbármelykettőegyüttesen
jogosultrendelkezni.
c./ A kuratóriumi tags.igmegszíinik:
lemondiással.
az Alapítóáltalivisszahívással,
a tagelhalálozásával,
.
a tevékenysége
körben töIténő
cselekvőképességének
ellátásáhozszÍikséges
korlátozásával,
a kuratóriumi taggal szembeni kizátó vagy összeférhetetlenségiok
bekövetkeáével.
A megüresedett
kuratóriumihelyteújtagotaz AIapitójogosultte|kémi'
d./ A Kuratórium mÍiködése:
az AlapiNányi vagyon gyarapÍtása
és hatékony
A Kuratórium legfóbb Íéladata
minél szélesebb
mÍiködtetése
annak érdekében,
hogy az Alapítvlínycélkitűzései
körben megvalósuljanak.
A Kuratórium akkoÍhatározatkepes,
ha üléseinlegalább kétkuratóriuÍnitagjelen van.
A Kuratórium iiléseina tagokatl - 1 szavazatijog illeti meg.
ilÍ.l'u'ás cs' Ilolia
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A KuÍatórium döntéseit
a közhasznúsági melléklet és az éves beszámoló
jóváhagyásának kivetelével - nflt szavazással és legalább két kuÍatóIiumi tag
egybehutgzó szavazatáya| hozza'
A Kuratóriumszükségszednt,de legalábbfélévente
ülésezik'A Kuratóriumülései
jogszabályban
nyi|vánosak,
a nllvrínosságcsak
meghatározott
esetbenkorlátozható.
A Kuratórium üléseita Kuratórium e|nöke vagy megbízásaalapján mrisik kuratóriumi
tag az üléstmegelőzőlegalábbegy hétte|
korábbanhívjaössze arrnakidőpontjának,
helyén€ k és napirendjének
irásbeli kőzlésével.
A meghívóhozmellékelnikell a
napilendi pontokszedntmegtárgya|ásrakerülő dokumentumokat.
. BírÍnelykuratóriumi tag tásbeli indíwányfuaaz üléstössze kell hivni az ok ésa cél
megielölésével. Ilyen kerelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől
szinítottnyolcnaponbelül intézkedni
az ülésösszehivásfuól.
Ha enneka kötelezettségerrek
a kuratóriumelnöke nem tesz eleget,a kuÍatóriumülését
a kérelmet
e|öterjes/tötagis összehivhaÜa.
A közhasznúsági
melléklet,
ésaz évesbeszámolóelfogadásaa Kuratóriumkizárolagos
hatáskörébetaíozik, amelyeketnfIt szavazással,egyhangúlag
hozott határozattal
hagyjóvá.
A kuratóriumüléseilőljegyzőkön1.vetkell készíteni
ésarról a határozatokkönyvét kell
jeg]zőkön}vrek
vezetni.A
ésa határczatokkön}.vénektaÍtalmaznia
kell a kuratórium
ülésének
időpontját'a meghozottdöntések(hat|ározatok)
szó sze.inti szöveget, a döntes
hatáyáta vonatkozó rendelkezéseke!a döntést Límogatók és aa ellenzők
számaniny|ínak
ésha lehetnevénekrögziteset.
Nllt szava.zíseseténa támogatókat és az el|enzőket név szerint taÍ|,a|mazzt
a
jegyzőkön1v.
Az alapítványműködésevelkapcso|atbankeletkezettbármely imtba való betekintést
a
kuratórium munkanaprokon,
munkaidóbenelőre egyeáeteÍ időpontbanbtírkiszámára
lehetővéteszi.Az a]apítvány
mi,iködésevelkapcsolatosiratobol bltki' a sajátköltségere
fénymásolatot
kerhel
A kuratórium döntéseit az édntettel.kelírIásbanigazolható módon köztt, a
nflvrínossággala www'artemisszio'huweb.oldalonismertetimeg'
Az alapítványszolgáltatásaiigsnyb€vételének
módja:
- az a|apiwány által végrehajtottprojektek keretébena projekt támogatójának
szerződésben
meghatározottfeltételrendszere
szerint'
. az alapítvlínyegyébkepzéseit,egyéniszolgáltatásaitköltségtérítés
mellett,
. pénzbelivagy termeszetbenit{ímogatás
pályázat
kérelonre, illetve
útjá.n,
- az alapitvámy a saját fonrásbó| finansziÍozottprojektek kapcsán kuratóriumi
döntés alapján szabá|yozz4 hogy a beÍmefoglalt szolgáltatásokatingyenesen
vagy részleg€s költségtédtés
mellett lehet-e igénybevenni' A rendezvényeken
való Íészvétel
általábaningy€ n es, kivétel€ sesetekbeílészle8es
költségtérítéshez
kötött.
Az alapítványmÍiködése-,ésszolgáltatásaiigén1óevételemódját, évesbeszá,rnolóját,
közhasmúságime[éld€téta www.artemisszio.hu
web oldalonhoza nyilvlinosságra'
dr. Burá3 e3.Ilona
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9. A felügyelóbizottság
A 3 tagúFelügyeló Bizottságtagiaitaz Alapitó jelöli ki. A Felügyeló Bizottságitagok
megbízatása
hatírozatlan
időre szóI.Elnökételsó ízbenaz Alapítójelti|iki' ezt követóen a
Felügyelő Bizoftságtagjai maguk közül válasáják. A Felügyelő BizottságügyIendjét
magaá|lapítja
meg.
A Fe|ügyelóBizottságelnöke: F. Tóth András
1025Budapest,
Felső Zöldmáli út82/c számalattilakos
A FelügyelőBizottságtagjai: Mózes zsuzsanna
2688vanyarc,KossuthL. útl39. számalattilakos
Borbélyné
Nagy Eva
1083Budapest,szigonyu. 9. szíma|attilakos
A FeliigyelőBizottságüléseita Bizottságelnöke ínisbanhívjaössze a napirendipontok
megjelölésével.
A FelügyelőBizotts.igelnöke a meghívótaz üIéselótt legalább15 nappal
hildi el.
A Felügyelő Bizoftság határozatképes,ha legalább 2 tagja jelen van'
Hatlározatképtelenség
esetén
az ülést7 naponbeliili időpontraismételten
össze kell hívni.
A Fe|ügyelő Bizottság sziikségszerint,de legalább éveíte1 alkalommalül össze'
DöntéseitnyíItszavazással,
egyszerűszótöbbséggel
hozza
A FelügyelőBizottságellenórziaz AlapÍwfuty
ésgazdálkodását'
mÍiködését
Enneksoiín
jelentést,
vezetó
pedig
a
tisáségviselőktől
munkavá||alóitól
az A|apíNlíny
tájékoztatást
vagy felvilágosítástkeúet' továbbá az A|apítvány kónyveibe és irataiba betekinthet,
azokatmegvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tag;ai az Alapítványkuratóriumiüléséntanácskozásijoggal
vesznekrészt.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja,illetve kiinywizsgá|ója az a szemé1y,
aki:
a.) a Kuratórium elnöke vagy tagia
b.) az AlapítvánÍlyala megbízatrásán
kivüli más tevékenység
kifejtésérei&in}uló
jogviszonyban
munkaüszonyban vagy munkavégzésre
irá.nyuló egyéb
áll, ha
jogszabály másképpnemrendelkezik
c.) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül_ kivéve a bárki á|tal megkötés
nélküligénybevehetőnem pénzbeliszolgáltatísokat,illetve
d.) az a.).c.)pontbanmeghatározottszemélyekhozzértaÍtozója.
A felügyelőbizottságügyrendjét
magaállapítjameg.
A felügyelőbizottságellenórzi a közhasznúszervezetmű}ödését
ésgazdálkodását.
Ennek során a Kuratóriumtagjaitóljelentést,
az Alapítványmunkavállalóitólpedig
tájékoztatástvagy felvilágositást kelhet, továbbá az Alapítvány kön}.r'eibe ésirataiba
betekinthet'
azokatmegvizsgálhatja.
A felügyeló bizottságtagia a Kuratórium üléséntanácskozisi joggal résá vehet.
jogosultságától filggően köteles a Kuratóriumot
A felügyelő bizottság intézkedési
tájékoztatni,ésannakösszehívásátkezdeményezni'ha arról szeÍezfudomást,hogy:
-1_
dr' Buzáscs. noü8
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vagy az Alapítv.inyérdekeit
a.) az Alapítvlány
mtíködése
soÍinolyanjogszabálysértés
egyébkéntsúlyosansértőesemény(mulaszlás) történt, amelynek megszűntetése
vagy követkeanényeinek elhárítása.illewe enyhítéseaz intézkedé$ejogosult
vezetőszervdöntését
tesá szükségessé;
b.) a vezetőtisáségvise|ők
felelósségét
megalapozóténymeriiltfel.
jogosultvezető szerveta felügyelőbizottságinditványfua_ annak
Az intézkedésre
megtételétől
szimított30 naponbelül_ össze kellhívni.
E határidő eredménytelen
eltelteeseténa Kuratórium összehívásáraa feliigyelő bizottság
is irgosult.
Ha az ata jogosult szerv a törvényesmüködés helyreáIlíttása
érdekében
szükséges
a
intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő bizottságköteles haladéktalanul
éÍtesíteni
törvényességi
felügyeletet
ellátó szeÍvet'
l0. Az Alapítványképviselői:
szántó Diana (anyjan€ v e: Dr. Maosi Diana) 1016Budapest,Mésziitosu. l0. szám alatti
lakos, a Kuratórium elnóke, valamint Komjáthy Zsuzsarrna(anyja neve. Hámori Judit
Eva) 1052 Budapest'semmelweisu. 19. szám alatti lakos a KuIatóriumtitkara,akik
önállóan jogosultakaz Alapítványkepviseletére.
joga teljeskörű' az Alapítványvalamennyi
sz.{ntóDiana kuratóriumielnök képviseleti
ügyétérintőenkoÍlátlan,míg Komjáthy Zsuzsannaaz Alapitvány által indítottplojektek
lebonyolításasoránjo8osult az Alapítvlinyképviseletere.
Minden egyes projekt indításínál a KuatóIium jogosult megbatározni,hogy az adott
projekt vonatkozásábanszántó Diana, vagy Komjáthy zsuzsanna látja el az Alapitvány
képviseletet.
l l ' Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nsm folÍat ésnem támogat,szeryezete
pártoktól fiiggetlen,azoknakanyagi támogatástnemnÉjt, azoktól anyagi táÍnogatást
nem
jelöltet
fogadel, onzággyúlési
képviselői,megyei'ftivárosi,önkormányzativálasááson
nemállít, ésnem támogat.
12'Az Alapítvány szervezeti és működési szabá|}zatáta Kuratórium az A|apító
egyeté.rtésével
fogadjael'
13.Jelen Alapító okiÍat módosítására
az Alapító jogszabáyi előíIásokkereteiközött _
jogosult.
l4.Az AlapítváLrty
hatáIozatlanidőtartamrajön létre.Megszűnéseeseténa hitclezők
kielégitéseután femÍnaladó tisáa vagyont a KuratóIium döntése szerinti' mráshason|ó
célúalapítványtámogatlislírakell forditani, azzal' hogy az alapítót, a csatlakozót ésaz
egyébadomlínyozót,továbbá ezek hozzátartozóit megi|lető vagyon nem haladhatjameg
az alapitó' a csatlakozó ésaz egyébadományozóá|ta]'az a|apitványnakjuttatottvagyont.
elveszítése
vagy
l5.Az Alapító alapitói jogainaka gyakorlrására cselekvőképességének
_ Prónai Csaba(a.n.:Pávó lldikó' lakcím:2000 szentendre,Kadarkautca
halála esetén
24.)személÍjelöli meg.
4r. EUzásca. []ona _
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ló.Az Alapitvány megszünik a Polgári TöwénykönylTől szóló 20|3. évi V. törvenÉen
(3:403s).
meghatározott
esetekben
jelen
A
okiÍatban
nemszabályozottkérdósekbena PolgáriTöÍvénykön}ryIől
szóló 2013'évi
jogról, a közhasznú
v' törvén}nekk az alapítványokavonatkozó,továbbáaz egyesülési
jogállásról' valamilt a civil szervczetekmüködésérőléstámogatásárólszóló 2011. évi
cLXXV. törvénrendelkezései
iiínyadóak.
l7.A jelen Alapitó okiratta| létrehozottAlapítvány a Fővárosi Törvényszéknél
nyilvántartásba
vételrekötelezett.
Budapest,2014.Szeptcrnber
I 5.

MartineCadoux-Skaf
alapító

Előttiinl'minttanükelőtt:

Df. Buziáscs' llona ügyvéd(1054BudaPest'Podmaniczkytér4.) igazolom'hogy az alapító
okirat cgységesszerkezctbefoglalt szövege megfcleláz alapitó okirat rnódosítások
alapján
hatályostartalmának.
Az egységes
szerkezetű
okiratbana megváltozottrészekdőlt ésfélkövéÍ
benivelkerültekje|ölésr€ '
Az alapítóokiratból törlésÍekerült
- a 8. d) ''A kuratóriummíiködése''pontból a,'A KuÍatóriumü1é5eina tagok másik
kuratóriumitagmeghatalmazásával
is képviseltethetik
magukat.
A meghatalmazáscsak közokiratba, vagy teljes bizonltó erejű magánokiratbafoglalva
éwényes....
- ,,A Kuratóriumi döntéseknllvántaltását, a döntésekközlésénekés nllvrínosságra
hozatalánakmódját' az Alapítványmliködése,szolgáltatásainakigénybevételemódját,
jelentés
valaminta kiizhasznúsági
ésévesbeszámolóközzététele
nflvánosságáta szervezeti
ésMűködésiSzabá|yzatrögzíti'...ésa
- ,,A szervezetiésMüködési szabályzatbankell rendelkezni,továbbáaz Alapitvány
mriködésével
kapcsolatosan
keletkezettilatokbavaló betekintés
rendjérő)'''
rendelkezés.
..
Budapest.
2014.szeptember
...J.
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