
AZ ARTEMISszló ALAPÍTVÁNY ALAPíTó oKIRATA
a módositások*al egységes szerkezetben

Alulirott MaÍtine Cadoux.Skaf 23 Rue Jean Prévost 3800 Grenoble (Franciaország) szrám
alatti lakos (a továbbiakban: Alapító) az interkulfurális kommunikáció magyarorszígi
fej|esztésére, különös tekintettel a hátÍányos helyzetii helyi és kisebbségi közöss€gek
esélyegyerrlótlenségeinek felszímolására' valamint a kulturá|is, trirsadalmi és kommunikációs
feltételek javításár4 mint taÍtós közérdekű cé|ra alapítvrin},t hozok létre.

l. Az Alapítvány neve:

ARTEMIssZIÖ Alapítvány

2' Az Alapítvány székhelye:

]0ló Budapest, MészáIos u' 10.

3' Az Alapíwá,ny célja:

Az Alapítvlíny tevékenységét az alábbi célok megvalósítrisa erdekében fejti ki'

a.) nevelés és oktatlás' ksp€sségf€jlesztés, ismeretterjesztés
- az inteÍkulturális kommunikációt aktívan elősegítő interkommunális és nemzetközi

kutató' tíjékoztató és továbbképzö hálózatok |étehozása
- a transzkulfurális kommunikáció fejlesztését cé|zó oktatóprogamok kido|gozása,

nevelő és a közvélemény pozitív átalakírísát segítő oktaiísi és kommunikációs
eszkózök megtereÍntése

- nevelő és a közvélemény pozitív átalakítását segítő oktatási és kommunikációs
eszköziik megteremtése

b') kulturális tevékenység
a hell közösségek társadalmi és gazdasági helyzetének, kultuális tartalékainak
szociológiai és antropológiai módszereklel történó felméIése, fejlesztési stratégiák
kidolgozása, tanácsadrás a helyi iinkormrírryzatoknak és polgári szeÍvezeteknek

c.) hátrányos helyzetú csopoltok tfusadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

d') a magyaronzági nemzeti és etnikai kisebbségekkel, ValaÍnint a határon tuli
magyaÍságga| kapcsolatos tevékenység
a hátrányos hel}zetli csopoÍtok, etnikai kisebbségek és menekültek szocio-kulturá|is
hel}zetének javitasa

4. Az alapitvíny a kömyezet vedelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 54.
$-ában meghaííÍozott (A kömyezeti ismeretek teÍjesztése és fejlesztése /óvodai nevelés,
iskolai nevelés. képzés. nüvelödés. iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés.
ismeretterjesáés, kön1'vkiadás/ elsóso.ban állami és önkorman.vzati 1.eladat.)közfe|adat
tclicsítése érdekóben véezett közhasznú tevékenvséeei :
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- a fenntaÍható fejlődés koncepciójrlnak népszerűsítését célzó oktatási eszközöket hoz
létre,

- iskolai együttÍniiködés€ket szervez, illetőleg ilyen együttmiiködésekben vesz részt a
globális n€v€lés célrendszerével összhangban,

. népszerúsíti a 2015' év utáni globális fejlesáési prioritásokat a |akosság és
különösképp€n a fiatalság körében. a globális nevelés és más figyelemfelkeltó
akciók keretébeq

. kömyezeti nevelési' kepzési programokat valósit meg'

. . az iskolarendszeren kívüIi kómyezeti oktalási tevékenységet fol},tat.

Az alapitvány a muzeáis intézményekrríI, a nyilvrinos könyl't]ári ellátásról és a
közművelődésről szó|ó 1997. évi cxl' törvény 84. $ (2) bekezdéséven meghatározott
közfeladatok (A minisáer és a löváLrosi önkomriinyzat szánára az e 1örvénv szerinti
területi sziitű közmúvelődési szakr'nai szolgáltatás meeszervezése és működési
feltételcinek bíztosítása kötelező fcladat') teljesítése érdekében végzett közhasznú
tevékenységei:

- szociológiai és antropológiai kutatásokat végez helyi közösségekben, amelyek
alapján tanu]Ínányokat készít az interku|tuIális kommunikáció témakiirében,

- az a|apitvá!Í|y célkitúzései által érintett csoportok, tfusadalmi megítélését pozitívan
befolyásoló kulfurális rendezvényeket (kiállítások' színházi és zenei produkciók)
szervez, ilyeÍ prog.amok szervezésében közreműködik, lebonyolításához támogatást
nÉjt'

. a kjtíizött célok szellemében támogatja filmek' audiovizuális termékek, kiadványok
készítését,

- támogatja az élethosszig taÍtó tanulást. a tanórán kívüIi ne\'elés. a felnőttképzés. az
ismcretterjeslés, a köziisségfejlesztés cszkőzeive|.

Az alapítvány a szociális igszgatásról és szociá.lis ellátásokól szóló 1993. éü n. törv€ny 2.
$.ában meghatrározott közfeladatok (A szociális ellátás feltételeinek biztositása . az
egyénck önmagukéÍt ós családjukéÍt, valamint a he)f közösségeknek a tagiaikért visclt
Í.ele|ősségén túl . az állam közoonti szerveinek és a helü önkormányzatoknak a l.eladata.)
teljesítese eldekében végzett köáasznú tevékenységei:

. segíti a 2007. évi II. törvény hatálya alá eső, harmadik országbeli személyek
magyarorsági beilleszkedését és a törvény által előírt szociáis szolgáltatásokhoz
valójutását,

- segítsógct nyújt a mcncdékjogi tön.ényben meghatározott iDtcgációs szerződésbe
foglalt társadalmi bdlIeszkedés megvalósításához,

- szociális. életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást végez'
- közösségfejlesaő, valamint eg!'éni és csoportos teÍápiás p.oeÍamokat szervez.

Az alapítvány a nemzeti köznevelésó| szótó 20ll. évi CxC lörvény 2. $.ában
meghatáozott közfeladatok (Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú,
ingyenes és mindenki szritnara hozziférhető kózépfokú nevelés.oktatríshoz való jog
biáosítása az erettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését
biáosító első szakmai vizsga befejezéséig a maevar állam közszolgálati feladata.)
teljesítése érdekében végzett köáasznú tevékenységei:
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- interkulturá|is és módszertani kqrzéseket szervez a témában erdekelt szakmai
csoportokna}, va|amint hazai és nemzetköá együtünűködésben vesz résá,

- a háfuínyos hel}zetli csoportok felzfukóztatását elősegítő oktatási, kompetencia fejlesáő
eszközöket fejlesá,

. iskolai és isko|rin kiviili kompetenciafejlesáő foglalkozásokat tart tanulók számlt4
- a hátlinyos helyzetű fiatalok társadalmi leszakadásának megakadályozása érdekében

készségfejlesztő és pályaorientációs programokat hajt végle,
- az iskoláskonl fiatalság körében népszerűsíti a méltányosság, a szolidaritás eÍkölcsi és

. 
sze]]emi értékeit' az egyenlő bánrásmód. valaÍnint a fenntartható fejlődés eszméit.

Az a]apítvány a szakképzésről szó|ó 2011. évi CL)C(XVII. törvény 1. s-ábaÍl
megbatáÍozott közfeladatok (Magyarországon az első, álam által elismert szakképesítés
me8szerzését az állam az iskolai rendszení szakkéDzés keretein beliil - az e törvényben
és a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatáIozott feltételekkel . ingyenesen
biztosítja a szakképző iskolai tanulók szrimrira.Iteljesítése odekében végzett köáasznú
tevékenységei:

- szociális' kulturális és oktatási témájú taíulmlíÍrFtakat és i{úsági csereprogramokat
szervez a szakképzésben résztvevőknek,

- hátányos he]yzetű csopoltok fe|úrkózÍatá1sa érdekében munkaerő-piaci integÍációs
pro8ranokban vesz résá'

. pályaorientációt, életpálya{anácsadást és szakmai gyakoÍlatot biáosít a
szak](épzésben részNevo lla(a|ok s7ámara'

Az alapítvány Magyaronzág hell önkormrin1zatairól szóló 201l' évi cl-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-múvészeti szervezet tiímogatása' a
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatásal&
szociális' gyermekjóléti szolgáltarások és ellátások; 15. sport, iqusági ügyeklt€ljesítése
eldekében végzett kijzhasznú tevékenységei:

- közösségfejlesáőprogramokatszeÍvez,
- önkéntes ploglamokat bonyolít le és népszerűsíti az önkéntesség tevékenységét,
- közvetlen integrációs szolgáltatást n}ujt a hátÉnyos helyzetű csoportok tagiainak,
- interkulturális tanu|ási lehetőségeket biáosít fiataloknak,
- információs tevékenységet végez az Elxópai programok vonatkozásában fiatalok

reszere.

5. Az Alapítvány induló vagyona:

100.000,- Ft, azaz EgyszéLzezeÍ Fointkészpénz, amely összeget aZ Alapító okirat aláírását
köretó 30 napon belül az AIapitvány s.,ám|ájára befi/etett.

Az alapítvány bevételei:
- alapítótól kapott beÍizetés, valamint az alapító által az a|apiwáay rendelkezésére

bocsátott vagyonj

.] j.' iJUzás cs. llona
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- gazdasági-vállalkozási tevékenységbő| (szolgá|tatás nÉjtásából) száÍmazó bevéte];
. a köItségvetési táLÍnogatás;
- a pályízat útjáLn, valamint egyedi döntéssel kapoft költségvetési támogatás;
- az Európai Unió stÍuktunilis alapjaibó|, ill€tve a Kohéziós Alapból származó, a

kö|tségvetésMl juttaton úrnogatás;
- az Euópai Unió költségvetésébő| vagy más államtól, nemzetközi szervezettől

származó támogatás;
- a személl jövedelemadó meghatáÍozott tészélek az adózó rendelkezése szerint

.kiutalt összege;
- az á||aJl:üáztartis alrendszereibőI közszolgáltat]ási szerződés ellenértékeként szetzett

bevétel;
- más szervezettől, illetve mág|ánszemélytöl kapott adomlíny;
- egyéb bevét9l.

Az Alapítvány nftott' Mind belfiildi, mind kiil|oldi temészetes személyek _ azok
bármely formában működő közössége - mind pedig jogi szonélyek anyagi
felajrínlrísaikkal csat|akozhatnak az Alapiwátryhoz, ha céljaival egyetéÍtve azok
megvalósítását táÍnogatni kívánják.
Az Alapitvány nevében vagy javfua történó adonínygÉjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg m|ás személyek zaIdatásáva|' a szeÍné|yhez fijzódó jogok és az emberi méltóság
sérelmével.
Az Alapítvlíny nevében vagy javlíra történő adománygÉjtés csak az Alapítvány
képviselóinek írásbeli meghatalmazrása alapján végezhetö.

Az A|apitliny Eazdélkodása' a vagyonfelhasznrílás módja:

Az Alapítvány gazdálkodási.vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő
okiratában meghatrfuozott alapcél sze.inti tevékenység megvalósítiását nsm veszélyeztetve
'/égez.
Az Alapítvlíny gazdálkodása solán elért eredményét nem osztja fel., a^ kizirólag az
Alapitó okiratban meghatáIozott közhasznú tevékenységoe forditja.

Az Alapítvány vagyonát elsősorban oktatási és kommunikációs eszközök, módszeÍani
anyagok kidol8ozásfua, kiadására, filmek gyártlíslíra' kiadványok készítésere fordítja,
valamint olyan vállalkoásokba fektetheti, illetőleg olyan vállalkoztisokat hozhat létre'
amelyek a ferrtiekben Ieinakat biaositjál.

A gazdáIkodó tevékenysége sorful az Alapítvány kiemelkedő figyelmet fordit a
szakemberek ismereteinek bővitését szolgáló írott és elektronikus szakanyagok
terjesztésére.
Az Alapítvánl vagyonbó| ösáöndíj, továbbá támogatás nÉjtható az alapítvánl
célkittizések megvalósítása érdekében kifejteÍ tevékenységek elismerésére és
ösaönzésére.

Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valaÍnint e személyek hozátartozóját a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti
juttatásban nem részesíthcti'
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8' A KuÍatórium

Az Alapítvány kezelését 3 tagú Kuratórium látja el' A kuatóÍiumi tagok rnegbízása
határozatlan időtartamra szól.
Az alapító és közeli hozzátaÍozói nem l€hetnek többségben a kuratóriumban. Az
alapítvány kedvezmenyezettje és annak közeli hozzátaÍlozója nem lehet a kuratórium
tagja.

vezeltí íiszÍs|igyiseltí az a nag,korú szeméIy lehel, akinek cselekvőképességét a
te,ékehysége ellátóstihoz szükséges körber nem korlátoz1ák
Ho.a vezelóí tiszÍségviselő jogi személy' a jogi személ! köreles kijetötnÍ Lzt a természeles
szeméIyt, aki a vezető líszrség\kelői leladalokat neúben etlátja. A vzető
lisztség,iselőkfe vonaÍkozlj szabályokal a kijelöIr szeméIyre is alkal,nazni kell.
A veze,ő ,iszlségviselő úgpezelési Íeloda,aít személyesen kijteles el!ál,,í
Nen, lehet vzető lisztsé?kelő az, akil bííncselekmény elkövetése midll jogerőse,,
szobadsógyesztés bünlelésre írélÍek, a,níE a bü,'te,ett előélethez fíízőtlő hátrányos
következ,,,énlek alól ne,,| mentesijlL
Nem lehet ,ezelő tisz|ségviselő dz, akit e ÍoglalkozlÍslól jogeÍosen ekilloltak. Akit
,alamely Íoglalkozástól jogerős bírói í|életlel eltiko|lqk, az eltíltlis haiílya olalt az
Itéletben megjelÍjlt te,ékenységet Íolyraű jogi személy,ezető liszlségviselője nem lehet
Az eltiklist kimondó ha,áfuzatbqn megszabott idő,a airig nem leheí vezető
liszlség,iselő az, akit eltiltottak a vezerő ,isz,ségviselői tevékenlségtóL

Az Alapífulány megsziinését követő 3 évig nem lehet miis köáasmú szervezet vezető
tisztségvis€lője az a szemé|y, aki koníbban o|yan közhasznú szervezetnél töltött be -
annak megszíinését megelőző 2 évben legalább egy évig _ vezető tisáséget,

a) arne]y jogutód nélkül szűnt meg úgy. hogy az állami adó. és vámhatóságnál
nllvántaÍtott adó- és vámtartozását nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az állami adó. és vrimhatóság jelentős összegú adóhilín}t táÍ Í.el'
c) amellyel szemben az á|lami adó- és vámhatóság í,z|et|ezlLÍás intézkedést
alkalmazott' vagy iizletlezíiist helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószilrÍLáÍ az állami adó. és vámhatóság az adózrás rendjéről szóló
törveny szerint felfiiggesztette vagy töÍölte.

A KuÍatórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szeNezetet előzetesen tájékoztatni anól' hogy ilyen tisztséget egyidejüleg más közhasznú
szervezetnél is betölt'

A KuÍatórium dönteshozatalában nem vehet részt az 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 vagy felelősség alapjián mentesül, vagy

. bármi|yen más előnyben részesül' il|etve a megkötendő jogügyletben egyébként
éIdekelt.

Nem minősül előn}mek a közhasznú szervezet cél szerinti juttarisai keretében a bfuki átal
megkötés nélkiil igenÉe vehető nem pénzbeli szolgáltatís., illetve az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapjáI a létesitő okiratbal foglaltaknak megfelelően nÉjtoft cél szerinti
juttatás.
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A kuratófiu,,|i hatórozat ,,,eghozata|akor nem szavLúat az,
a) akit a határozal kó.elezeltség vagl Jeleliísség alóI ,nenlesít vagt a jogi személy

lethérc másÍaj,a előnyben részesíl ;
b) akivel g ha irczat szerinl sze|ződést kell kölhii
e) aki ellen a határozat alapjón pert kelt indíÍafii;
d) akinek olya hoz4ítartozója é ekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja

vagl alapítója;
e) aki a diintésben érdekelt ,nás szervezettel tiibbségi belolyáson alapuló kapcsolatban

ó ; vag|
) aki egyébként személyesen édekelt a dönlésben,

a./ A Kuratórium tagiai:
szántó Diana (10ló Budapest, Mészárcs u. l0.) a Kuratórium elnöke.
Gyengési cábol (1054 Budapest, Vécsei u. 5') a Kuratórium elnöküelyettese.
Komjáthy Zsuzsa ( l052 Budapest, SemmeIweis u' l9.) Kuratórium titkára

A Kuratóríum tagjait levékenységükért tíszíetetdíj illeti üeg. A rtsdeletdíj|óI _ dnnak
isszegéró.l, a kifizetés subób)airlil- gz a|gpíÍó alapítói hq,ározotban dönt
A Kufu,óríü,n tagiai a tíszteletdíjon ÍeIüI igazol, költsógeiknek megtérítéséfe
tartha|nak igényt A költségtaí,es részletes szabólyairől az alapító alapítói
határozatban dönt
A tiszteletdíjat adó- és jótulék fizetési kötelezeltség teúelí
A Kurátort Íerhelő adót és já|.|léko, kiflzelőkénl az Álapítvány a mególlapítoll
Íiszteleldíj ósszegébóil levonjo' |^ a höltség,elésbe befizeti.

b./ Az Alapítvány bankszámlája fiilött a kuratórium elnöke önállóan, az általa kijelölt, és a
számlavezető pénzintézethez bejelentett személyek közül pedig bármely kettő együttesen
jogosult rendelkezni.

c./ A kuratóriumi tags.ig megszíinik:
- lemondiással.
- az Alapító általi visszahívással,
- a tag elhalálozásával,
. cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szÍikséges körben töIténő

korlátozásával,
- a kuratóriumi taggal szembeni kizátó vagy összeférhetetlenségi ok

bekövetkeáével.

A megüresedett kuratóriumi helyte új tagot az AIapitó jogosult te|kémi'

d./ A Kuratórium mÍiködése:

A Kuratórium legfóbb Íéladata az AlapiNányi vagyon gyarapÍtása és hatékony
mÍiködtetése annak érdekében, hogy az Alapítvlíny célkitűzései minél szélesebb
körben megvalósuljanak.
A Kuratórium akkoÍ határozatkepes, ha ülésein legalább két kuratóriuÍni tagjelen van.
A Kuratórium iilésein a tagokat l - 1 szavazati jog 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
egyb ehut gzó szav azatáy a| hozza'
A Kuratórium szükség szednt, de legalább félévente ülésezik' A Kuratórium ülései
nyi|vánosak, a nllvrínosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium e|nöke vagy megbízása alapján mrisik kuratóriumi
tag az ülést megelőző legalább egy hétte| korábban hívja össze arrnak időpontjának,
helyén€k és napirendjének irásbeli kőzlésével. A meghívóhoz mellékelni kell a
napilendi pontok szednt megtárgya|ásra kerülő dokumentumokat.

. BírÍnely kuratóriumi tag tásbeli indíwányfua az ülést össze kell hivni az ok és a cél
megielölésével. Ilyen kerelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől szinított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehivásfuól.
Ha ennek a kötelezettségerrek a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuÍatórium ülését
a kérelmet e|öterjes/tö tag is összehivhaÜa.
A közhasznúsági melléklet, és az éves beszámoló elfogadása a Kuratórium kizárolagos
hatáskörébe taíozik, amelyeket nfIt szavazással, egyhangúlag hozott határozattal
hagyjóvá.

A kuratórium üléseilől jegyzőkön1.vet kell készíteni és arról a határozatok könyvét kell
vezetni. A jeg]zőkön}vrek és a határczatok kön}.vének taÍtalmaznia kell a kuratórium
ülésének időpontját' a meghozott döntések (hat|ározatok) szó sze.inti szöveget, a döntes
hatáyáta vonatkozó rendelkezéseke! a döntést Límogatók és aa ellenzők
számaniny|ínak és ha lehet nevének rögziteset.
Nllt szava.zís esetén a támogatókat és az el|enzőket név szerint taÍ|,a|mazzt a
jegyzőkön1v.

Az alapítvány működésevel kapcso|atban keletkezett bármely imtba való betekintést a
kuratórium munkanaprokon, munkaidóben előre egyeáeteÍ időpontban btírki számára
lehetővé teszi. Az a]apítvány mi,iködésevel kapcsolatos iratobol bltki' a saját költségere
fénymásolatot kerhel

A kuratórium döntéseit az édntettel.kel írIásban igazolható módon köztt, a
nflvrínossággal a www'artemisszio'hu web. oldalon ismerteti meg'

Az alapítvány szolgáltatásai igsnyb€vételének módja:
- az a|apiwány által végrehajtott projektek keretében a projekt támogatójának

szerződésben meghatározott feltételrendszere szerint'
. az alapítvlíny egyéb kepzéseit, egyéni szolgáltatásait költségtérítés mellett,
. pénzbeli vagy termeszetbeni t{ímogatás kérelonre, illetve pályázat útjá.n,
- az alapitvámy a saját fonrásbó| finansziÍozott projektek kapcsán kuratóriumi

döntés alapján szabá|yozz4 hogy a beÍme foglalt szolgáltatásokat ingyenesen
vagy részleg€s költségtédtés mellett lehet-e igénybe venni' A rendezvényeken
való Íészvétel általában ingy€nes, kivétel€s esetekbeí lészle8es költségtérítéshez
kötött.

Az alapítvány mÍiködése-, és szolgáltatásai igén1óe vétele módját, éves beszá,rnolóját,
közhasmúsági me[éld€tét a www.artemisszio.hu web oldalon hoza nyilvlinosságra'

dr. Burá3 e3.Ilona
ug)téd
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9. A felügyeló bizottság

A 3 tagú Felügyeló Bizottság tagiait az Alapitó jelöli ki. A Felügyeló Bizottsági tagok
megbízatása hatírozatlan időre szóI. Elnökét elsó ízben az Alapítójelti|i ki' ezt követóen a
Felügyelő Bizoftság tagjai maguk közül válasáják. A Felügyelő Bizottság ügyIendjét
maga á|lapítja meg.

A Fe|ügyeló Bizottság elnöke: F. Tóth András
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 82/c szám alatti lakos

A Felügyelő Bizottság tagjai: Mózes zsuzsanna
2688 vanyarc, Kossuth L. út l39. szám alatti lakos
Borbélyné Nagy Eva
1083 Budapest, szigony u. 9. szím a|atti lakos

A Feliigyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke ínisban hívja össze a napirendi pontok
megjelölésével. A Felügyelő Bizotts.ig elnöke a meghívót az üIés elótt legalább 15 nappal
hildi el.
A Felügyelő Bizoftság határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van'
Hatlározatképtelenség esetén az ülést 7 napon beliili időpontra ismételten össze kell hívni.
A Fe|ügyelő Bizottság sziikség szerint, de legalább éveíte 1 alkalommal ül össze'
Döntéseit nyíIt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza

A Felügyelő Bizottság ellenórzi az AlapÍwfuty mÍiködését és gazdálkodását' Ennek soiín
a vezetó tisáségviselőktől jelentést, az A|apíNlíny munkavá||alóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást keúet' továbbá az A|apítvány kónyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tag;ai az Alapítvány kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal
vesznek részt.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve kiinywizsgá|ója az a szemé1y,
aki:

a.) a Kuratórium elnöke vagy tagia
b.) az AlapítvánÍlyal a megbízatrásán kivüli más tevékenység kifejtésére i&in}uló

munkaüszonyban vagy munkavégzésre irá.nyuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik

c.) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül _ kivéve a bárki á|tal megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatísokat, illetve

d.) az a.).c.) pontban meghatározott személyek hozzértaÍtozója.

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelő bizottság ellenórzi a közhasznú szervezet mű}ödését és gazdálkodását.
Ennek során a Kuratórium tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágositást kelhet, továbbá az Alapítvány kön}.r'eibe és irataiba
betekinthet' azokat megvizsgálhatja.

A felügyeló bizottság tagia a Kuratórium ülésén tanácskozisi joggal résá vehet.
A felügyelő bizottság intézkedési jogosultságától filggően köteles a Kuratóriumot
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni' ha arról szeÍez fudomást, hogy:

dr' Buzás cs. noü8 -1_ 
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a.) az Alapítvlány mtíködése soÍin olyan jogszabálysértés vagy az Alapítv.iny érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulaszlás) történt, amelynek megszűntetése
vagy követkeanényeinek elhárítása. illewe enyhítése az intézkedé$e jogosult
vezető szerv döntését tesá szükségessé;

b.) a vezető tisáségvise|ők felelósségét megalapozó tény meriilt fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság inditványfua _ annak
megtételétől szimított 30 napon belül_ össze kellhívni.

E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a feliigyelő bizottság
is irgosult.

Ha az ata jogosult szerv a törvényes müködés helyreáIlíttása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul éÍtesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szeÍvet'

l0. Az Alapítvány képviselői:

szántó Diana (anyja n€ve: Dr. Maosi Diana) 1016 Budapest, Mésziitos u. l0. szám alatti
lakos, a Kuratórium elnóke, valamint Komjáthy Zsuzsarrna (anyja neve. Hámori Judit
Eva) 1052 Budapest' semmelweis u. 19. szám alatti lakos a KuIatórium titkara, akik
önállóan jogosultak az Alapítvány kepviseletére.
sz.{ntó Diana kuratóriumi elnök képviseleti joga teljes körű' az Alapítvány valamennyi
ügyét érintően koÍlátlan, míg Komjáthy Zsuzsanna az Alapitvány által indított plojektek
lebonyolítása során jo8osult az Alapítvliny képviseletere.
Minden egyes projekt indításínál a KuatóIium jogosult megbatározni, hogy az adott
projekt vonatkozásában szántó Diana, vagy Komjáthy zsuzsanna látja el az Alapitvány
képviseletet.

l l ' Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nsm folÍat és nem támogat, szeryezete
pártoktól fiiggetlen, azoknak anyagi támogatást nem nÉjt, azoktól anyagi táÍnogatást nem
fogad el, onzággyúlési képviselői, megyei' ftivárosi, önkormányzati válasááson jelöltet
nem állít, és nem támogat.

12'Az Alapítvány szervezeti és működési szabá|}zatát a Kuratórium az A|apító
egyeté.rtésével fogadja el'

13. Jelen Alapító okiÍat módosítására az Alapító jogszabáyi előíIások keretei között _
jogosult.

l4.Az AlapítváLrty hatáIozatlan időtartamra jön létre. Megszűnése esetén a hitclezők
kielégitése után femÍnaladó tisáa vagyont a KuratóIium döntése szerinti' mrás hason|ó
célú alapítvány támogatlislíra kell forditani, azzal' hogy az alapítót, a csatlakozót és az
egyéb adomlínyozót, továbbá ezek hozzátartozóit megi|lető vagyon nem haladhatja meg
az alapitó' a csatlakozó és az egyéb adományozó á|ta]' az a|apitványnak juttatott vagyont.

l5.Az Alapító alapitói jogainak a gyakorlrására cselekvőképességének elveszítése vagy
halála esetén _ Prónai Csaba (a.n.: Pávó lldikó' lakcím: 2000 szentendre, Kadarka utca
24.) személÍ jelöli meg.

4r. EUzás ca. []ona _
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ló.Az Alapitvány megszünik a Polgári TöwénykönylTől szóló 20|3. évi V. törvenÉen
meghatározott esetekben (3:403 s).
A jelen okiÍatban nem szabályozott kérdósekben a Polgári TöÍvénykön}ryIől szóló 2013' évi
v' törvén}nek k az alapítványoka vonatkozó, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról' valamilt a civil szervczetek müködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
cLXXV. törvén rendelkezései iiínyadóak.

l7.A jelen Alapitó okiratta| létrehozott Alapítvány a Fővárosi Törvényszéknél
nyilvántartásba vételre kötelezett.

Budapest, 2014. Szeptcrnber I 5.

Martine Cadoux-Skaf
alapító

Előtti inl ' mint tanük előtt:

Df. Buziás cs' llona ügyvéd (1054 BudaPest' Podmaniczky tér 4.) igazolom' hogy az alapító
okirat cgységes szerkezctbe foglalt szövege megfclel áz alapitó okirat rnódosítások alapján
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban a megváltozott részek dőlt és félkövéÍ
benivel kerültek je|ölésr€'

Az alapító okiratból törlésÍe került
- a 8. d) ''A kuratórium míiködése'' pontból a,'A KuÍatórium ü1é5ein a tagok másik
kuratóriumi tag meghatalmazásával is képviseltethetik magukat.
A meghatalmazás csak közokiratba, vagy teljes bizonltó erejű magánokiratba foglalva
éwényes....
- ,,A Kuratóriumi döntések nllvántaltását, a döntések közlésének és nllvrínosságra
hozatalának módját' az Alapítvány mliködése, szolgáltatásainak igénybe vétele módját,
valamint a kiizhasznúsági jelentés és éves beszámoló közzététele nflvánosságát a szervezeti
és Működési Szabá|yzat rögzíti'... és a

- ,,A szervezeti és Müködési szabályzatban kell rendelkezni, továbbá az Alapitvány
mriködésével kapcsolatosan keletkezett ilatokba való betekintés rendjérő)''' rendelkezés.

Budapest. 2014. szeptember ...J. 
.. -É 
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