
A Vaszary Kolos l]íboros Kórházalapító Emlókczctóre Közhasznú Alapítvány egységes

szcrkezctbc foglalt alapító okirata

Alulírolt Vaszary Kolos Kórlr áz'. L;'szIcrgom alapító a Komárom-lisztergom Mcgyei l}íróságorr

korábbarr Pk.60.01611990 szám ala11 nyilvántar1ásba vct1 Vaszary I(olos llíboros Kőrháaa|apítő

Ijrnlékczetéro KözlrasznÍr Alapítvány alapí1ó okiratát . figyelemmel a l,olgári .l.örvénykönyvről

sz(:|ő2013, civi V. törvény valamirrt az cgycsülési jogról, a kozlrasz.nÍt jogállásról, valamint a oivil

szcrvezctek mÍiködóséról ós támogalásárő|2011. óvi CI,XXV. törvény rcnde|kezéseire - az alábbiak

szerint foglalorn egysógcs szcrkezetbc:

I.

Altalános rendclkczósck

I.1, A,l'alapítvány ncvc: Vaszary Kolos l}íboros Kórházalapitó limlókezetére Közhasznu A|apíffiány

Az, a|apítvány neve latinul: In mcmoriam furrdatoris nosocomii oardinalis Kolos Yaszary

Az a|apítvány rövidítctt ncvc: Vaszary Kolos Alapítvátty

I,2, Azalapítvárry szókhclyc: 2500 llszlorgom Pctőí.i u.26.28,

I.3 ' Az alapítvány időtar1arna: Az a|apitvány határozatlarr időrc jött létrc

I.4 , Az aIapíIvány jogi szernóly , kör'hasznű szerveze1.

I,4. Az alapító jogi szcrnóly mcgncvczéso: Vaszary Kolos Kőrhá:z,I]sz1crgom

szernóly szókhclyo: 2500 Esztcrgotn, Petőfi S. .u. 26-28.



II.

Az alapítvány có|.ja

Az' a|apíIváLry politikarncntcs, hlttnanitárir-rs ós tr-rdomárryos cólt szolgál<i köztlssógi kczdctnónyczós.

Cóljai és fcladatai tcljcsítósc órdckóbcrr l<ósz cgyiittmíiködni mindcn olyan szcrvczcflcl' közössóggcl ós

szcmóllye l' amcly, illclvc aki a közös cól clórósc vógctt mLrrrl<álkodni hajland<i. Az alapítván5, ar' a|ábbl

cólok e lórósórc, cgybcn a cólo|< clórósóhcz sziiksógcs |cltótclrcndszcr tncg1crcnrtósórc 1örckszik.

l'1. A Yasz'ary I(olos I]íboros á|tal alapított cszlcrgoIl-li ktirház a szaktlai színvonalá1 tcltirr1vc tlinól

clőbb bírjon olyan rnűködósi í-cltótclckkcl, . hangsúlyozva a k<ir.lráz lllagas szirrtű nr[iszcrczottsógóttc|<

|orrtosságát - lrogy a I}udapcs1i ScInrlclr,vcis ()rvostttclolnárryi ligyctcltl ok1ató krirhirza színvonalát a

jövőbcn is folyarnatosan taflani tr-rdja.

|.2' Az alapítvány kura1óriuma az' a|apíIőval cgytittniiktjdvc az alapítvány biztosílotta lchotősógck

róvón tcrcmtscn bázist mindcn visszatórőbon lóvő' Vagy visszatót.rli' lctclopodrri szárrdókozó

szcrzc1csrcnd tagjának ogószsóg|igyi szaktnai kópzósólrcz összhangban és ()sszc1üggósébcn a7

csztcrgomi állami cgószsóg|igyi szaklrözópisl<ola működósóvcl, atlltak lohctősógcivcl.

|.3. Cól az is hogy az' a|apíIvány scgítsógóvcl a krirlráz - |áradtságot rrcrn kírnólvc -tcrctltsc mcg cgy

,,cgészsógtigyi főiskola kihclyczc11 l(ara'' lisztorgornba tclcpítósóIlck rcárlis lchctősógót' cttttck

fc|tótclcit. I] törckvósbcn is taflsa szcm clő1t azon szándól<át, hogy a lccndő íiíiskolai l<arotl a

magasabb cgószsógtigyi szakkópzóst igónylő szcrzctcs nővórckrrck vagy |críi bctcgápoló szcrzotcsncI<

kópzósc is lclrotsógcssó válirlrr.

I.4. Az alapítvárry scgítsógóvcl a |<őrház' gcron1olrigiai irrlózrnóny't kívárr miil<tjcltctrri. Al' itltéz'rnin7l

lótro|rozását a alapító lársadalmilag rcrrdkív|il szliksógcsnck urr.ja. A gcrontológiai intózct Szorosall

kapcsolódnók az liszlcrgotnba tclcpítcrrc|ii ..()|altr''. Vagy ..I)ólidorlb'' idciglcrrcs ncvű örcgck

lal<ófalujához. A íhlLr lótrcjöttó1ől kczdődőcrr a krirház a jclcn alapítvány támogatásár'al ós

liiggvónyóbcn kötolcs 40 ágyas gcrontológiai |<linikai kutatást r,ógczni ós c tuclonlányktlrbcrl

prrblikállr i'

I.5. Az alapítvány có|ja a kőrhár. valamcnnyi (rncglóvő ós tcrvczctl) |c|adatának támogatása érdekébcn

olyan könyvtár, illctvc nyomtatolt vagy clcktronil<ttsan rögzítctt inl.orr.rráciris tóka gyíijtcsc. allrc|y a

[cladatol<hoz igazodik.

|.6. Az alapítvány cólja vógozcLtt|: al' llsztcrgomi Vaszar1, I(olos Krirház tudomátryos mr-rnkákban

.jclcskcdő orvosainak és az'intóz't.ltérry működósót önzctlcrriil 1ámoga1ti l<onzulct-lscknck ós dotr<lrolrtral<

ösztönzósc pályadíjak ós órmcl< átadásával az óflckczóscil< kiaclársa tudonrányos l-trtttll<a |cltótclcirrck

javításálroz adományozott tárnogatás fogaclása.

III. Csatlak ozás. az aIapí1ványhoz .

IlI. 1. Az a|apítvány nyitott, ahhoz magyar óS.. kül|ölcli tcrtrrószctcs ós jogi szcrrrólyck cgyaránt

csallakozhatnak, ha az a|apítványi cólok clór:ósóhcz vagyonrcndclósscl hozzájárttlnal< ós a jclcn alapító

okiral rcndclkczóscit cl|ogadják. A csatlakozási szándól<ot írásban kcll bcjclcntcni, rilclynck

{Á
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cl|ogadásáról a kurat<ir.iun-r dönt' Ar' alztpítványlx.l,l' tör1órrő osatlakozás ncm crcdtnónye,thcÍi az'

a lapí1vány r.cnclc ltctósórrck ós szókhclyórrck rl ódosLr lását.

A csatlakclzó ncrl'r válik alapítóvá'

||I.2. Az' alapítvány műkcjdóso nyilvános, mLrrrkája ós tcvékcrrysógének rncgítólése során épít a
szaknai nyilvánosságra, a tárnogatól< kczclcrnónyczésérc, javaslataira'

IY. Lz alapítvány kiizhasznú tcvókcnysógci

Az a|apítvátry oéljainak rncgvalósítása órdckébcrl a kövctkcző közhasznú tcvékcnysógckct végzi:

(a,t' á||anilönl<clrmányzati l<özí.claclat ós a vonatko,t'ő jogsr'abályhcly rncgrrcvczóse)

a.) A lakosság cgószségi állapolának javílitsa, a.iobb ólctrninősóg clőscgí1ósc, az cgószsógkárosítil

kclrrryczcti, társadalmi ós cgyób hatásoli cllcrri |cllópós, r-rópcgószségtigyi tcvókcnysóg.. az egészség

í.cjlcsztósc, bctcgsógck mogclőzósc, intózmérryrctldszcr: cgószségfcjlcsztósi, cgószsógvódclrni,

bctogsógnlcgclőzósi, gyógyí1ó ós orvosi rchabilitáoiris szolgáhatások, cgészségcs éIc1rnócl segítósét

có|ző sr'o|gáltatások \az egész'ségiigyrőt suíló 1997, évi CLIV. törvény 144. s (1) és (2) bekeulés, 35.

$ (1) és (2) bekealés és n 20]1. évi CLXXXIX. törvény Magyurország helyi önkormcÍtryzutairóI 13. $
(1) bekezdésének 4. pont.iu,

b,) tr-rdorl1rrryos lcvókorrysóg, ktttalás (20l4. évi I'XXVI. Íörvény n tudomúnyos kutatósrtil,

JbjleszÍésről és innovúcióróI ]0. $ (6) bekezdése)

c.) a kicrnclt l<ulturális örökség vórlclnrc (201]. évi CLXXXIX. törvény Mugyurorszdg helyi

önkormdnyzutairóI 23. s o 1 7.)

d.) kultLrrális öröksóg védclnrc (u kulturális örökség védelméről szóIó 200I. LXIV. ti)rvény 5. s u)
IlekeuIés)
c.) a nctnzcti cmlókholyok vócjclrtrg és ho'l'lÁ|-ór|tctőr,ó tótclo, (a kulturúIis örökség védelméről szóló
2001. LXIV. törvény 6l./B.) (3) s)
Í-.) az' épíl"ctl körrryczct alakítása és vódolrllc (]997. évi LXXVIII. törvény uz épített környezet
alakítdsriról és védelméről 57/A.s Q) bekez,dés)

Í.) hclyi környczet és tcrrnészotvódolcm (2011, évi CLXXXIX. törvény Mcgyarorszdg helyi
önkormónyzatairól 13. s O ]1. 19.)

g ' ) hajlóktalanná vált szcnrólyck cllátása ós rclrabilitációja' rncgcl(5zésbiz'tosíIása (201I. évi
CLXXXX. törvény Mugyurorszúg helyi önkorruúnyzatniróI 13. s O ]0.)
h') a hclyi közbiztonsággal kapcsola1os önkormárryzati |cladatok, a katasztrófákra 1ör1érrő

|clkószÍ"ilés, a ltatasztróf7rk cllcni vóclckczós ós a hclyrcállítás, iljjáépítós í.cladataíban, valamin1 a

polgári vódclrli szcrvczctck tcvókcrrysógóbcrr, továbbá a környczct vcszé|ycztctósérrck,

károsításárral< mcgclőzósóbcn ós clhárí1ásában, kövctltczrnérrycir-rck |clszárnolásában (20I1. évi

CLX^xx, törvény MagyarorsztÍg helyi önkormányzatairól 17. s (I) és 200I. évi CXXXVilI
törvény u kctasztrőfttvéclelemről és u hoz,ztikapcsolódó egyes törvények módosíttísáróI 2,s G)
bekezdés)

Y. Az alapító tlkiratnrr|r a lrözhasznúsági nyilvántartásba vótelhcz szüksógcs cgyéb
rcntlcll<czcsci

Y ,1. Az' alapítvány gaz'dasági.vállalkozási tcvókcnységct csak közhaszrrÚr vagy az alapítő okiratban

nrcghatározott aIapoól szcrin1i tcvókcnysóg mcgvalósítását ncm vcszólycztctvevégcz;

Y.2. hl'alapítvány gazclálkodása sorátl cli'rt cr.c.clllróttycl1 nclll osztja í'cl, ar'! az' alapí1ó okirat ában

In,

(--'!
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m cghatároZott ktjzh a szrrú tcvókcnysé górc |ord ítj a;

Y'3. Az, alapítváriy közvcllcn politikai lcvókcrrysógct trctrr |olytat, szcrvczctc pártoktól íiiggcllcn ós

azoknak arryagi 1árnogatás1 ncrrr nyújt.

VI. Az alapítvány v'lgyona

VI. 1' 7'z' a|apí|vány cóljairralr trrogvalósít1tsálroz sztilrsógcs alapítványi vttgyortt az' a|apíIvány az'

alapító Saját bc1.izctósóből ós tát.sadalrli, ncnrzctl<özi adakozás útján gyű.iti. At' a|apíIvátlyi vagyorl trctl

csak lrozadókot, (ór1sd: batlkkamatok, osztalól<) illctőcn, hancI-n állagát órint(jcn is |clhaszrrálIrató'

Y|.2. Az' alapítvárryi vagyon - állagát illclőcrr - csak az ala1lítvárry tllÍrl<öclósc i's az alapítvány

cóljainak clórósc órdckóbcn lraszrrálható |cl, dc csal< akkor, lra a kívánt tisszcg [clhasznrilása tllárl az'

alapítói Va.gyon nctn csökl<cn a,l' a|apíIáslrori 200'000'. Ilt alá. Ll' a|apítvltrryi vagyonnak nraximális

nlóftókc nincs.

VI' 3. Arncnrryibcrt a,z a|apítvárry barrkszárnlájárr nyilvárrtaftott összcg 200.000,-Ilt. alá cstjkkcIl, a

kuratórium ügyvezctő titkára a miiködőkópcssóg |cntrtaÍása órdckóbcn kötclcs a kuraltiriunr iilósót

haladóktalanr"r l összclrívni'

Y|.4. A,,' alapílvány alapításl<ori (induló) vagyona: 200.000.- l;t l<ószpóriz.

l.'nrlek ór1clmóbcn at' a|apíI(l at' a|apíIvátlyi cólok clóróso órdckóbcn a .jclcn alapító okirat aláír1rsátril

szátnított nyolc napon bcliil a Kcrcskcclclmi ós IIitclbankrrála tnai trzlpotr clhclyoz

200.000,- lit-ot

VI. 5. Az a|apíl'(l által cl|rclycr'cIIalapítváLryi tőkót ós az adonrányokat a |cnti barrknál a lcgrrragasabb

kamatozásÚt bctót számlán kcll ollrclyczrri. A dcvizrirban órkcző tirrnogat1rsokat ugyallcsak a |crr1i

barll<rrá| kc|| cllrclyczrri.

Az a|apítvány clőbbickbcn nrcghatároz,t.lIt induló

meghatározott Í.eltótclck szcrint csatlakozó|<

gazdálkodásátrak crcdmónyóvcl.

Vagyona növckcdhct a jclcn alapító okiratban

lrozzá.iárLrlásaival, valamin1 a kczclő Szcrv

YII. Az alapítványi vagyon kczclósc, míikiir|tctósc

Az' a|apítvány Vagyona l.olctt tör1órrő való rcrrdclkczós joga a kczclő szcrvct (kr:ratóriun-r) illcti mcg,

amcly aztkatnatoz'ó banki bctótbc |rclyczhcti, rószvónyckbc lcktcthcti, kötvórryt, kirrcstár- vagy lctóti

jcgycr vásárollrat, azz'a| az alapítvány céljait szolgál<i jövcdclrnczt\ váI|a|k<:z'ásokban rószt vchct.

VIII. Az alapítványi vagyon fclhaszná|ása

VIII.1. Lz a|apítvány cóljainak rrrogvalósítására az' alapítvány indLrló Vagyolltl és al, ar'Í rrrcglraladó

Vagyona (tchát az;rrauto vagyoll hozadóka: kamat. osztalók, s1b., valaIrrint a kósőbbi osatlakozók

vagyoni hozzájáru|ásai ós azok hozadóka) használható |cl, alrkónt, hogy az alapító vagyol-l a,l' 5.1'

pontban ír1 összcg alá ncm csökkcrr|rct.

VIII.2. Az a|apítváLry cóljainak az clórósc órdckóbcnl, ar' a|apí|ványi oólokra rcndclt vagyonból

pá|yázat rlrtjárr: ösztöndíjat, tánrogatást nyÍr1tl1at. alapítványi díjat lótcsí1hct, dönthct annalr

vagy szcrvczcl

,A
,i I\,

! t\/'

odaítóIésóről, arryagi 1árnogatást nyÍrjthat,- mitlclct-t' olyan tncgolclirs. tcvókcIlysóg
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részórc, arlcly a'l' a|apíIvárry oóljairrak az clórósóhcz jclcntős, szólcs l<tlrbcn lrasznosítlrató crodmónyt

ígiL.

IX.

Az alapítvirny iigyvezctíí ós |rópvisclcti szcrvc

IX' l' Az alapítvány tigyvczctő ós kópvisclcti szcrvc a kuralórium.

A kuratóriurn lcgkcr,cscbb 9, dc rninclcnkóppcrr párallan tagból álló tcstürlot.

A kuratóriuln tagiairlak ós clrrökórrck rlcgbízatása halározaL|an icltitar1amra szól.

IX.2. A kuratórium olnökót ós tagjait lratár.ozatlan időrc a,t' alapító kóri |cl, illctvc ncvezcl1cknck a

tisztsóg cllogaclására ós az ijsszcltrlrctctlcrrsógro is l(itcrjcdő rryilatkozalai mcgtótclót kövctőcn az

alapító jcltjli ki.
A kural(lritrm olrrökc és tagjai vczctő tisztsógvisolők, (Ptk' 3:3L)]. $ (1) bck.) akik szcrnélyükbcn ncm

összc|órhotc1lcnck. (?t|<. 3 :22. $ ( l )-(3).(4)-(5) bek.)

A l{urattíriuni tugjtt illetve elnöke:
. a7' a nagykot.it szcrnóly lchc1, akinck csclclrvőképcsségót a tcvókcnysógc cllátásálroz sztiksógcs

krjrbcn r-ronr korlátoztál<.
- anrcnnyibcrr jogi szon.róly, a jogi szctlély liötclcs kijclölni azt a tcrmószctcs szctnély,t' aki avezc|.ő

tisztsógvisclői l.clacla1okat ncvóbcn cllátja' A vczolci tisztsógvisol(ikrc vonatkrlz'ő szabá|yokat a kijclölt

szcnólylc is alkalnlazni kcll.
- lbladatai1 szcnlólycscrr ltötclcs cllátni.

A l{urúóriunti tugju iIletve elnöke nem leltet u7,:

- akit bűncsclckrrróny clkövctósc rliat1jogcrőscn szabadságvcszlós btirrtctósrc ítóltck, arníg a

biirrtctclt cltiólctlrcz Í'tt'(:di\ lrátrárryos kövclkczn-rónyck alól ncnl rtlctrtcstilt.
. akit c íbglalkozástril jogcr(iscll cltilto11ak. Akit valanrcly íbglalkozástól jogcrős bírói ítólctlcl

cltiltortak, az cltiltás hatálya alaLl, az' ítólc1bcrr nrcgjclöh tcvcil<crrységct lolytató jogi szcmóly vezctő

1isztsógvisclőjc ncrn lchct.
- akit' az' cltiltást kirnondó lralározalban nrcgszabott időtanamig oltiltollak a vcz'ctő tisztségvisclői

lcvókonvsép.1ől.

A Kuratóriun elniikc:

1/ dr' l Iárnory. Zsolt l;orcrtc

A Kuratórium tagiai:

2/ Kis-Maly |'ás,t'|ő

3/ dr. I,1rk Pó1cr (]ábor

4l dr, I'ttc,l'kó l lajnalka
5l ()arai 7'o|tátlr

6/ Ágostorr l)czső Csaba
7/ dr. Karrász Gábor Irrrrc

Íl/ Vinczc Attila
9l (}crgácr'nó dr. llorváth Gabriclla

IX.3. Megszűrrik a vezető tisztségviseloi rnegbizatás
- visszahír'ással;
. leIlttlttdássa |:

- a vezető tisztségviselő halálával
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- a vezető tisztségviselő cselekvő|<épességének a tevé|<enységc cllátásához sziikségcs |rörben

történő korlátozásával ;

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy össze|érhetetlerrségi ok bel<övetkeztével'

A .jogi szerné|y tagiai, tagság nélküti jogi szernély esetén a jogi személy alapítói a vezető

tisztségvise|őt'oárrnikor' indokolás nélkülvisszalrívhatják.(Ptk' 3:25. $ (l).(2) bek')

IX'4. A kuratórium tagiát megbízatásának lejárta e|őtt az alapítvánvi cé| rnegvalósításárral< közvet|en

veszé|yeztetése esetén az a|apítóijogok gyakorló"ia hívlratja vissza. (I)l.lt. 3:39tl'$ (2) bcl<czdósc)

X. A kuratórium míikiidósc

X. l. A l<uratórium évcntc lcsalább lrcttő alkalomrnal ülósozik.

Az iilósckct - a napircndcl taÍallnazó rlcghívóval a kitiizöt1 iclőpontot mcgcliizőcrr lcgalább nyolc

nappal korábbarr írásban kózbcsílcnd(\cn at, clnök hív"ja összc.

A nleglrívók kózbcsítósc 1örtónhct clcktronikus irton is.

Sürgős esctckbcn rcrrclkív|ili iilós is összchívlrató tclcÍ.onon vagy' clcktronikus hírl<tjzlőcszköz

scgítsógóvcl lcgfcljcbb az ü|óst rrrcgclőző napoll' a napircncl szóboli isnrcr1ctósc u1án.

X.2. A kuratórium tilósci nvilvátlosak.

X'3. A kuratórium Í'ilósc akkor lralározatkópcs, ha azon a tagok 50 oÁ-a 1 1 |ő kuratóriLtmi tag jclcn

van. A kuratórium dörrtéscit nyí|Í sr'avazással, cgyszcrű szóttjbbsóggcl |xl,t'zlt. S.l'avaz'ategycnlősóg

cse1én az clnök sz'ayaz'a|a dtjnl. A kuratórium ülósciről jcgyz(5k(lnyr.ct ltcll l<ószítcni, nrclyot kót

jclcnlóvő Iag a|á ír ós arnclyncl< clkószítósc az clnök fcladata.

x.4. A Kuratórir'rm a határozatait [ilóS tanása rrólktil (írásban olcktror"riktrs lrírl<özlő cszl<öz útján)

valamint szcmólycs rószvótcl hclyctl clclrtrorrikr.rs hírktjzlő cszközök scgítsógóvcl rrrcglaíott tilóscrr is

rneghozhatja.

Írásbcli sz.avalás

A Kuratórium a döntóscit iilós taflása nóll<til, írásbcli szavazltssaI is nlcghozhatja' ír.ásbcli s'lavaz'ás

ncnr írható ki abban az csctbcn, amcnnyibctr az ír1rsbcli sz,avar'ás cllon lcgalirbb kót kura1órirrnli tag

tiltal<ozik.

Az írásbcli sz'avazás clrcndclósóro a l(uratririunr olnökc jogosrrlt. I,cgalább kót kura1ririunli tag

cgyütlcscrr is kérlrcti az írásbcli sr'avar'ás clrcrrdclósót az ok ós a cól rncgiclölósóvcl. Ilycn ltórclcnr

"'"ton a kuratóriurn clrrökc - alncllrryibcrr a l<órclcmtrck hclyt

ad - crről a kczdcnrónycző kuratórirrrni tagoka1 írásban 3 (hárorn) l]zlpoll bcltil órtcsíti, rlajd

a kórclcm bcórkczésótől szánlított 8 (nyolc) l]apol-l boliil irrtózkcdik az írásbcli halár<:nthonta|

kczdcrnényozósér(il.

Írásbeli szavazás csctón a lla1"ározathozata|i cljárás akkor órvónycs, Ira lcgalább annyí sr,avaza1"<:t

rncgküldtck az clnök rószórc, ancnnyi szavaz,aIi jogot kópvisclő tag jclcrrlótc a határozatkópcssóghcz

szüksógcs lcnrrc ülós rncglartása csctón' IIa a l(Liral,tlrium bánrrcly tagja az |ilós rncgtaíását kívárrja,

crrijl a kuratóriumi tagokat ór1csítcni kcll ós a kuratóriumi tilóst az clrrcjknck rjsszc kcll híyqia..
1\\
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A s,zava,zásra tncgszabot1 határidő utcllsó napját kövctő 3 (három) napon bclül - lra a I(uratórium

valatncnnyi tagjárrak a sz'ava.zaLa czt rncgclőzőcn órl<czik nrcg, akkor az utolsó szavaz'.aI bcórkczésótől

számítotl 3 (háronr) llapoll boltil a,/' clnijl< rlcgállapítja a st.avaz'ás

crcdmónyót, és ttl'! további -i (hárorn) llapoll bcltil l<özli a Kuratórium tagjaival.

t\ haIároz'aL]lor'aLal napja a sz'avaz'ási határiclő r'rtolsó rrapja, ha pcdig valamcnnyi kuratóriurrri tag

sz'ava,zatakorábban órkczik, akkor az utolsó s7,aval'aL bcórkczósónck rrapja. Ahatározatok e lfogaclására

az Ülóscn mcglrozo11 határozatok clfogaclására vonatkozó szabályol< az' irányadőa\<.

Az írásbcli s7'a.r a72t akkor órvónycs, ha a ki1ölt.jt1 szava,l(llap a s7'ava7'alra rryitva álló|ratáridóbcn

clcktrorrikr:s Íttcttl visszaórkczct1' Iarta|n^taua a kuratóriurrri tag ncvót" aha!áror'atra lcado11 cgyértclrnű

sz'avaz'aIri', a kitoltés hclyét ós idcjót, a lturatóriutl,ti tag aláír.ását.

A l(Lrratórirtm cltlökc a s,lavaz,alt>l< bcérkczósól l<övclőcn a loadott szavaz'atok összcsí1ésc a|apján a

szavazás crcdrnórryót nrcgállapít.ja. arnolyct jcgyzőkörryvbc vcsz. A jcgyzőkönyvct a Kuratórium

clrrtjkc ós l<ót tagja írja alá' amclyncl< nrclléklctót képczik a sr'avaző|apok.

Atncnnyibcn a kórdós clclöIrtósóhcz sz|ilrsógcs szánlÍl íráscls szavazatakófl lratáridórc ncm órkczik bc,

illctvc a 1<ialaktrlL s'7ava7aIi arárry a kórdés cldörltésóhcz ncm elegcndő, Vagy a

Kuratórium bárrncly tagja a'/' adot1 kórdós tcsttilcti tilósen tör1énő

rnegtár.gyalását kóri, a Kuratórium clnökc összchívja a l(uratóriLrm i"i|ósót. l]bbcn az esctben az

clcl<tror-rikus Írton lcaclot1 szavazatolt órvónylikct és hatályukat vcszlik'

l ] l cl<tron i ku s h írkcjz l ő cszlit)z közr'c1í1ó sóvc l tö rtórr ó s',t'av az'ás

Arncnnyibcn az' L|apítstány szókhclyón nrcgtartotl kuratórittrli |ilóscrr lcgl.cljebb 3 kuratóriunri tag

szcrnélyoscrr rrcn tucl(nak) rószt t,cllt.li, lchc1ósógük van rá, hogy jogaikat szcmólycs részvéte l he lyc1t

cloklronikr'rs hírktjzlii cszköz (sl<ypc vagy Microsoft tcatns rrrirr1 lrang- ós képi rnegjelcnítést is

biztosító clcktroniktts hírközló cszköz) ír1ján gyakorolják, anlcnnyiborr a kr"rratóriumi tagok azorrosítása

ós ti kr-rr.at(lriutni tagoli ktjzötli k(jlcsönils ós korllrtozásrlot'tlos korntnurrikáció biztosítot.

X.5. A l<uratóriunr nrogalkotja azalapíLválly szcrvczcti ós rrriiködési sz'abáIyzalát, amcly lat\altnttzzaa

kulatriritttll Ligyrcncljót is' A l<rrratóriunrnak joga varl javaslatot tctrni az alapító okirat rnódosítására,

k i c gószítósérc' i l l ctvc trr i tld arra, ar.rr i rő l az alap ít'ő d ö ntlrot.

X.6. A kuratóriurrr lcg|orrlosabb fclacla1a n-r itrdorlt Inc.gtcnni atrtrak órdckóben, l-'<lgy az

alapílvirrry vagyorrát a jogszabályoknak ós a le hctősógcknck mcg|clclőcrr

gyárapítsá 1ov1rbbá, hr;gy a:/. i.igyrcndjónck rncglclclo n-ró<Jon döntsörr aZ

áiapitványi Vagyoll alapitványi célokrlak rncg|clclő ltllraszrrálásáról, valamint a

uogyunnál kapcsolatos gazcláiko<lási kérdósckbcn. A kuratórium sztiksóg szcrint,

dc óvcnto lcgalább l(ét alkalonrnral l<ötclcs az alapító részóre tájó|<<>zÍaIásl adni

a,1' acldig végzc11 nrunl<ájá ról, így kÜllörröscr-r a7 alapítványi Vagyo|l kczclósóről és

fclhaszrrálásáról'

X. 7 A |r trt.al tit.i rtrrt l, izáI.(l Iltgt,, Ilatiisl'iir.i'bc (itt.ltrzi |<
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X. B. A kózhasznú szcrvcz'ct óvcs közhasznírsági .jclcntósóbc bárl<i bctckinthct, illct(!lcg abbril saját

kö|tsógórc másolato1kószítlrct. Á kuratórir-rtn lratározatait az órintcttcl<kcl a határozat hoz'ala|ál.l<övctii

B napon bcliil postai úton' ajánlo11 lcvólbcn közli, továbbá a nagy nyilvárrosságot órirrtő hatáIozato|<a1

az a|apíIvál^ty lronlapján , az. a|apíLváLry minclcnl<ori lronlap.ján jolcnlcg a www.Vtlszaryalapitvany.hu -

is kőr',li kcll tcnni.

I.)gyancz a rcncl irárryadó ,.|,/' óvcs bcszánroló ós a közhasztlúsági jclcrrtós nyilvárrosságával
kapcsolatban, amclyct a tárgyóvct kövctő óvbcrr lcgkósribb jrJrnius 30..ig kcll közzótcnni'

X. 9. A kuratórir.rm határozathozat.a|ában rrem vehet részt az a szenrély, aki vagy akinek közeli
hozzátaftozőja a határ ozat al apj án

a) kötelezet1ség vagy felelősség aló| rnetrteslil, vagy,

b) bánnilyen más előnyben részesti1. illetve a megkotendő .iogiigyletben egyébként érdekeIt. Nem
rninőstil előnynek a közhaszrrú szervezet cé| szerinti .iLrrtatásai kereiében a bárki által nregkötés

né|kiil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyes|iIet által tagjának, a tagsági
jogviszolly alapján nyÚrjtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerirrti .juttatás. ([ictr,. 38. s (l)-(2)
be k.)

A Ku ratóri u n haIár <>,l'atán ak n c glro r,aIa|akor ncm s,lav az'haí' al,,

a) akit a h'aLározat kötclczottsóg Vagy |clcl(lssóg alril mcntcsít vagy a jogi szctnóly tcrhórc

más|ajta clőrrybcrr rószcsít,
b) aklvc| ahatároz'a| szcrin1 szcrződóst kcll kötni;
c/ aki cllcn ahalározat alapján pcr1 kcll indítani;
d/ akinck o|yan hozzÁtafl<:z'őja órclckclt a dörrtósbcn, aki a jogi szcrnólytrcl< Ilcrll ta1ija vagy

a|apítőja;
e) akl a döntósbcn órdckclt nlás szcrvczct1cl 1öbbsógi bc|olyáson aIapulri kapcsola1ban áll; vagy

,f) a\<i cg.vóbkónt szcmóIycscrr órdcl<clt a dtjn1óslrcrr'

t\z' a|apítvány mcgsziinósót kövctő három óvig rrctn lclrct más kozhasznír sz'cl:vc't'cI kural<lriLrrni tagja

az a szcnó|y, aki korábban olyan közlrasznít Szcrvczct kurat<irirrnri tagja volt - annak mcgsztirrósót

mege|őző kót óvbcn lcgalább cgy óvig )

a) amc|y jogLrtód nó|kül szűnt nrcg Úrgy, lrogy azá||ani adó- ós vánrlratriságnál nyilvárrtanott adó. óS

v ántaflor'ását ncm cgycrrl ítcttc ki,
ó/ arncllycl szcmbcn azá||ani acló- és várnhatriság jclcrrtiis összcgÍiaclóhiányt tárt Í.cl'

c7 amcllycl szcmbcn az' á||ani adti' ós várnhat<5ság tt,l'|cl|c'l'árás intózl<ccióst ail<alrlazott' vagy
úzlct|c zár ásl lrc lyctlcs í1ő b í rs ágot szabott k' "

dl amclynck adoszánát az áI|ani ad<i- és várrrlratriság a,t' adól'ás rcrrdjór(il szóló törvórry szct.ittt

|cl l.ti ggcsztcttc, il lctőlcg törtj lto.

Á k.uratóriurni tag kötclcs valatncnnyi órintc1t közlrasznÚr Szcrvczctct clőzctcscn tájókoztatni arról,
hogy ilycrr tisztségct cgyidcjűlcg más közhasznít szcrvczc1rról is bcttj11.

A kuratóriurn tisztsógvisclői ós tag|ai rrrcgbízatásultnak anyagi cllcnszolgáltatás néll<til - társadalnri

munkában - tcsznck clcgct, osctlcgcsctl |clnrcri'ilő költsógcik mcgtórítósóro azoIrbatl igónyt taíhalnak'

X. l0. Az a|apítvány az'\]'cLv.3J, $ [3)_b9k.4.) pontja szcrint nvilvtittturÍrÍst vezet u vezető sz,erve

döntéseirőI. A vczctő szcrv döntóscit a ,.Döntósck ós hatát.ozatol< rlyilvántartása'' cílnii lratároza1ok

körryvóbcn gyűjti A rryilvárrtartásbarr foly,torros növckcdii sorszátrloz1rssal l-cl l<cll vcnni (bc kcll
csatoIni) mindcn olyarr jcgyző|<önyvct' döntóst, lratároza1ot, atncly a kuratcirium drjntóscit tal1alrmazla.

A jegyzőktlrryvbőI ki kcll rűnnic a d(jntós tárgy1rnak. taflaltn1ttlak' iclőpont.iának. hatályántrk, a

vógrchajtásért |clclős szcmólycknclt, a dtjntós nyilvánossági |ok<lzat1rrlal<, közl'óIóIc|c m(ldjának.

Amcrrnyibcn |clrclsógcs (ar'az, n,cn titkos szavar'ással hozl"ák) l<i koll tűnnic a döntóst tánrogatók ós

cllerizők szálnaránya mclletl a tárnogató-, ós cllcnző kurátorok szctnólyónck is.
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llzt a nyilvántartást a kuratórítttn jcgyzőjc vczcti ós gondoskodik a sorszátnozásról, a nyilvárrtaftásba
vótolről (nutatózásr.ól) és a lcírizósr.ől. Gondoskoclik lovábbá a7' clhatár.ozott 1orrnábarr való
|<ör'r'ététe|rő|, |:'zt a nyilvántaÍásI a'l' a|apíIvány cgyób iratai közöt1 kcll tárolni, entlck mogtekirrtóséről a

IIL pont rcndclkczik.

Az' alupítvtínv' mint I<özl-raszttÚt s,l'crvez'cl' núíködéséveI kutlcsolutosan keletkezett irutokba vuló
betekintés rendie (lictv.37 $' (3) bck. c.) poat) Az'a|apítvány.,I)örrtósck és|latározatok rryilvántat1ása''

oírnÍi könyvónck Incg1okintósót a kuratóriunr vczctőjc' vagy az általa f.lkóft kurá1or az érdeklődo
cliizctcs írásbcli kórclrnórc bizlclsítja' Á bctckintós - rncgtckirrlós iclőpontját, hclyét a bctc|<intós során a

tájókoztatás adására és az iratok |clügyclctérc, cscllcgcs másolat kószílósónok rnódjára vonatkozó
órtcsítés a kérvór.ryczőrrck adott írásbcli vá|asr'ában a kura1óriutn jcgyzőjc adja mcg. Az alapítvány
rlűköclésévcl kapcscllatosar-r kclctkcl'cI| azon' iratokat' arnclyckct kiscbb sÚrlyukrrál vagy jellcgüknól
|ogva ncnl kötclcző a '.I)ijntósck 

és !'aIároz'alok nyilvántaíása'' könyvébc lelvcnni, szintén a |enti
kórclmczós - tájókoztatás lópósck bctaÍásával tcszi a nyilvánossitg számára hor',záÍórhel(\vé az.

alapítváiny. A rryilvánossirg oló bocsátás köróből kivótclt kópcznck a tán-rogatott, kórvórryczo szcrnólyck
szcnólyisógi jogait érirr1ő íratolt nlcgtckin1ésórc irárryuló lrórclrncl<' A lturatórium azonban aZ cgycs
szorr-rólyck szcmélyisógí jogairrak biztosítása nrcllctt sz|ikség csctén korlátozott rnórtókbe n

cngcdélyczhcti azotl iratrószck rncgtckintósót is, amclyck ncm órintcnck magánszemélyek adózási
aclatait. Ki-ilönös gondossággal koll rrrórlcgclni azon adatok nyilvárrosság clé bocsátásának kórdését.

arlclyck valatrrcly szociálisarr t.ászorult kórclrnoző ltórclmó1, a rászorul1ság szcmólycs indokait Lárja az

alapítr,árry clé. ll(i szab1rlykónt órvór-rycs|ilnic koll a nvilvánosságnak. A kuratórium vczctőjc biztosítani
l(ötcles, hogy a lrijzlraszníl szcrvczcti |clrn-ra által kötclczővé 1ct1 nyilvárrosság nc sóri.i|jön, 1clrát a

rryilvánosság klzárására csal< a lr:gszÍikcbb körbcn, más szomólyck szcrnólyisógi joga vódclmo
órclckóbcn 1ör1énjók. A rryilvánosság, illctvc a,t' iraIok rnoglckirrtósc ir.ánti kérclcmrc adott csctlcgcs
korlátozást 1ar1almazó vá|asr'ban a nyilvánosságkor|átozásának okát nrcg kcll indokolni.

A közhasznú sz'crvc,trI mííkijdésónek, szoIedltutrisui igénvbevétele módidnak, beszdmolói közlésének
z-vllvrÍzo.rsrÍga (llotv' 37.{. (.3) bck. d.) pont) A.l' alapílvátry rrrtiködósénck, szolgáltatásai igónybevétclc
módjárrak, boszánolóinak kcjz'lóscirrck a Iryilvánosság olőtt kcll tör1órrrri.

l :rrtrclr cirdcltóbctt :

1.) A'z'alapíIvár-ry vczctő szcrvótrck tnitrclclr cllyarr ülésc' amcly ncm szcmólyi l<érdós c|ő1crjcsztését,vagy
abban való halál.oz'al|lozatalt tárgyal' alapvctőcn nyilválros. (Szcmólyi kórdós fogalrna: a tisztsógvisclők
rllcgválasztása, összclérl-rctctlcnsógc' Sorol-l kíví-ili bcszánroltatása, vagy rnurrkájLrk órrókclésc tárgyában
|olyó írásos vagy szóbcli c|őtc{csztós')

2) hz' a|apítváIry szrllgáltatásai köziil azolt, anrclyck pá|yá:za1, útján vchctők igónybc, nyilvátrosan, azaz
liöriratbarr ós hclnlapcln hirdctcnd(ik n-rcg rlég abban az csclbcn is' ha a pá|yáz'ők körc szakmájuk,
trcmiik, ólclkoruk vagy más rncgl<tilörrboztctő l.cl1ótcl rniatl ltorlátozott (pl' csak a r1g' szakképesítésű
do l gozó k szán ár a lnc gtrj án lott pá|y áz'ali 1ám o gatás, stb. )

3) A rncghirc1ctctt támogalási pályá.zatol<I<cjzr'ÓLŐLclót olyan módon kcll szcrvcZni,hogy Scm túl
rövid pályázali bcaclási határiclő, scm más tcchnikai körtilmórry nc akadályo77a a szolgáltatást
i gónybc vcnni kívánó k 1áj ókozottságát, döntósük mcgIbnlo lt mc gho 7aLalát.

XI. Az alapítír cliintóshozatalát mcgclőző a|jírás

XI.1. A,t' alapítti döntóshozatal1rt ncgclőziicn az' alapí1ó kötclcs. a szcrnólyi kórdésckkcl kaposolatos
dönlésckct kivóvc . a kLrratóriutn vólctlónyónck tncgisnrcrósc órdckóbcn a kuratórium vólcményó1

bcszcrczni. A kuratóriurrr iilésér(jl l<észült.jcgyz(iktlItyvck nyilvánosak.

A kr"rralórir.rtn ar' a|apíIői cltjntóshozatalt nrcgclőzőcrl az' alapíttii dörrtóshozalallal órirrtctt kórilisckbcrl
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ktjlclcs ülést tar1arri. A vóicmónyczósijogát a kuratóriLtm az ülóson hozott l-ratározattal gyakorolja.

Az ülósckct a kuratórir'rm clrrtjkc ar' a|apítő mcgkcrcsósó1 kövctij 3 napon bcli'il kö1clcs összchívni az

alapítti megkcrcsésóbcn rncgjclölt rrapircnddcl. Az iilósck nyilvánosak^ a haltárr:z.alát a l<rrratriritttn a

X.3. porrtban írtal< szcrint hozz'a ncg.

XII. Kópvisclct

l\z a|apítváLry kópvisolőjc a kLrratririunr' A kuratórium ncvóbcn antlak clrr(jkc önállrian jogosLr11 az

alapítvány kópvisclctóbcrr cljárni. Az a|apítvány bankszánrlája fclctt való rcrrdcll<czósllcz a kuralririun-t

clrrökónck ós a lruratórium cgy rnásik tagjának illotvc az clnrj|< által írásban rncglrataltnazott

szcInólyrrck cgytiltes a|áír ása szti ksógcs.

XIII. Áz alapítvány mcgszíinósc

Az a\apítválry a rryilvánlaíásból való tör.lósscl szűnil< mcg.

hz a|apítváLry mcgsz[inósc csctón az a|apíIványi vagyont . a fcnnállti fizclósi kötclczcttsógck

tcljcsítósc után - hasonló có|ú aIapítvárry tárnogatásál"a kcll Íbrdílarli.

XIV. Vcg-vcs rcnclclkczósck

XlV.1. A jclcn okiratal lótrclrozot1 alapítvárry a működóSót a,l' a|apítő aláírásával kczdi mcg, al' a|apítvány

az illetól<es l}íróságrrál tör1ónő rogiszlrálássaI az' alapít'ás időpontjára. visszatncnő lratállyal jön lótrc. Az
alapító kijclcrrti, lrogy a jelcrr okirat órvónycssóg(:hcr' a,t' Iisztcrgon-ri llrscksóg jtiváhagyása sz|iltsógcs. Az
Iisztcrgorni lirscksóg jóváhagyása crkölcsi ós nct-l-l arryagi.iogi aktLrs.

XIV.2' Az alapítvány nyilvárrtarlásba vó1clc vIán ar' alapí1ványt a,t. a|apílő nottr vonltada vissza. hz' a|apít'(>

ar' a|apÍIő o|<iratot - nóv, cól ós vagyotl sórclrrrc nólkiil ' inclokolt csclbcn m<ic{osíthat.ja'

XIV.3. Amcnnyiber^t az a|apíIőjogulód nélktiI mcgszűnik, vagy rn1rs okból az alapítcii jogait vc(gIcgcscrt

ncm gyakoro|ja, az alapítóijogokat a kuratórium jogosLrlt gyal<orolni'

XIV.4. A kuratórium Vagy annal< tisztsógviscl(ljc által |cladatk(jrónck cllátása sorátt

harrnadil< szcmólyr-rck okozott |<árórL at' alapítvány |clcl.

XIV.5. Az alapítő okiralbarr rrcm szabályozolt kórdósckről az alapítvárry s,l"ct.vcz'cti ós nriiköclési sz'abá|yz'aIa

lcn dc ll< cz il<.

XIV.6. A jclcn okiratban ncm szabályozott kórdósckbon a Ptk. va|arnirtt az a|a1lítvártyra r,onatkozó cgyób

jogszabályok rcndclkczóscit kcll alkalrnazni.

XV. Áz alapítíl nyi|atkozalai

XV' 1. Alrrlírot1alapító jclcn okirat aláírásával igazolom, lrogy az alapí1ó okíratrendelkezései ntegfelelneka

Polgári'|.örvónykönyvről szóló 2013. óvi V' törvórry valanrin1az cgyostilósijogról, a ktjzhasznú jogállásról,

valámint a civil szcrvczctck működósóről ós támogatásáról 201 1. óvi CI,XXV' törvóny rende|kcz'óseinek.

Xv,2. Az alapító okirat
sor.

módosítására a |cliigyclő bizotíság ós a kuratórium írásos vólcnrónyc alapján ltcriilt
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SZöVcgc tnindcnbcn rncgfclcl a létcsítő okirat módosításokkalXV. 3. A ló1csítő okirat cgységos szcrkczctli
hatályos tar1a lln árrak.

lisztcrgom, 2022. st,cptcmbcr 30.

l ,a|apílt5 /

A 2022. szcplcnrbcr 3()-i|ttt cllratitr.ozolt alapítói rnódclsí1ásokkal
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