
ALAPÍTÓ OKIR.AT

Az alapító okirat sZöwege csak oí és annvjban bő!,ítherő vagy \,áltoztadlató, amennviben a mintaokirat azt kifejezeíen
megengedi- A szükség szerinl kitöltendő szövegrészek abban az esetbeir is a mintáokilat Iészét képezik, ha ezen részek

kilóltésére az ado( alaPít!ány esetében Dem VolL §zűkség.

AAo-01

ALAPÍTÓ OKIRAT

AIuIírott a Polgifui Törvénykönyvről szólő 2013. éü \/. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,
a évi CLXXV. törvény

az a]ábbi alapítvány(Ecw.) rendelkezései

a, alapító okilatát.

I. Az alapíwány alapítója
1. Az alapítvány alapítója

1.1. típusa:

Név:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterület neve:

házszám

Deme Judít

község, város: Debrecen
közterület típusa: utca

lépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Székhely:
ország..

irányítószám:

közterület neve:

házszám

község, város:

közterület típusa:

lépcsőház eme]et ajtószám: hrsz.

Cégiegyzékszím (nyilvántartási szám):

4 0 3 1

HaIastó

12/A

Akkor keIl_kitölteni, ha az alapító jogi szeméIy, vagy olyan természetes szeméIy, oki qyámsóq. szülői felüqvelet,
cselekvőképesség9t teljesen kórláíoiő .gondnőkság-,-vajy cselekvőképességa ráizlegőíen, oÍapírvóny' aIŐftásá
KoreDen korloLozo qondoksaq olott all-
A jognyilatkozat mégtételekőr figyelemmel keII lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra.

Képüselő neve, képviseJeti
minőségének megielölése:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterület neve:

község, város:

közterület típusa:

házszárn lépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének meáélölése:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterület neve:

házszá,rn

község, város:

közterület típusa:

Iépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Lpvszedrílell e]iárási kérelem eselén
aÜp auromaüku"sm nyomÉüffi je]öi( t!

Nyomtatva: 20L9.o7,22 L4.28.57Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:6.4
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A7 alapító okirar szöve8e csak ot(é5 annyjban bővírhe!ő vagy \,áltoztaüató, amennyiben a mintaokirát a7t kifejezeften
megen8edi. A szúkség sz€rinl kitólrendő sző\'eglészek abban az esetben is a rnintaoiirat részél képezik, lra ezei részek

kllőhésére az adoí a]apitvány esetében nem vo]t sZükség.

AA0-02

ALAPÍTÓ OKIRAT
I. Az alapíwány alapítója

1. Az alapíwány alapítója

I. 2 típusa:

Név:

Lakóhely:
ország:

iriányítószám:

közterület neve:

házszállr

község, város:

köztertilet típusa:

lépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Székhely:
ország:

irányítószám:

közterij]et neve:

házszám

község, város:

köztertilet típusa:

Jépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Akkor ke.ll .kitölteni, ho oz alapító jogi személy, vagy olyon lermészetes személy, oki qvómsáq, szüIői felüayelet,
csele_Wőképességet teljesen korIóíozó qondnóksóq','vajy cseIekvőképességet rőézlegŐÉen, aÍápítvány'alÍlíftóso'
körében korlótozó oondoksóg alan óll|
A jognyilatkozat mégtételekőr figyelemmel keII tenni a ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra,

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megi é]ö}ése :

Lakóhely:
ország:

iriányítószám:

közterii]et neve

hiázszám

köztertilet típusa:

lépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Képviselő neve, képviseIed
minőségének meg|élöIése:

Lakóhely:
otszág:

iri{nyítószám:

közterület neve

házszám

község, város

közterület típusa:

lépcsőház eme]et ajtószám: hrsz.

EgyyerűsíFn eljáíási kselem eselm
a lap auromaúklsil nyomtadsía ielöll !

Nyomtatvar 20L9,o7 .22 1,4.28,57Kitöltő verzió:2,91,0 Nyomtafuány verzió:6.4
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ALAPÍTÓ OtrÜRAT

Az alapító okjrat s7öVe8e csak oft és annyiban bőVít]rető Va8y \:áltoztathaló, amenn},iben a ilintaokirat azt kjfejeze(en
megengedi. A sziiksé8 szerinl kitóliendő s7-ö\,egrószek abban aZ esetben is a mintaokjrat részét képezik, ha ezen las2ek

kitöllésére az adott alapítvány esetólren ncú volt szi]kség.

AA0-03

II. Alapítói jogok gyakorlása több alapító esetén
(Több alapító esetén kötelezően alkalmazandó.)

1. Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják.

2. Több alapító esetén alapítón az alapítói jogok II.1. pont szerinti gyakorlóit kell érteni.

3. Az alapítói jogok együttes gyakorlása esetén valamennyi jognyilatkozat tekintetében mindegyik
alapítónaÉ_nyiÍar"[oznlá"ketl. Há valamelyik alapító nyilatkioz]aű Éiánvzik, a többi alapító nem jŐ{osult eljiárni.
Az-a]apítók határozaraikat egyhangúIag hozzátk-. Az áapítók á]tal hoziort határozatokal minderialápítónali
alá keil ímia.

III. Az alapítvány neve, székhelye

1. Az alapíwány neve: l.§l§ala

2. Az alapíwány röüütett neve:

3. Az Az alapítvánv maqvar
nyelvű elnev'ezéséáek mtgfelelő
idegen nyelvű elnevezése:

lnvi§ilrle schoGl F§u nd;*íit}n

4. Az alapíw;íny székhelye:

iránvítószám:

közteriilet neve:

Házszá,rn:.

község, város: Detrrecen

Baross Gátror közteTület típusa: utca

16 Lépcsőház: ajtószám: hrsz.:

5. Az alapíwány honlapjának címe: http ://www. lathatatlan iskola.h u/

4 0 2 9

E8Jszerűsítert eljá.ási kérelem esetén
aÜpautomaúkuimnyomblásraje]ök lJll

Nyomtatva: 20L9.o7,22 L4,28.57
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Kitöltő verzió:2,91.0 Nyomtatvány verzió:6.4
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ALAPITO OKIRAT
A2 alépÍtó okirat szövege csak om és annlibnn bő\,ílhelő vágv \,á]to7ladlató, ámennviben a mintaokirat azt kifejezetten
m.gengedi. A szűkség s?-erin! kiLöllendő 5Zö\'eglé5Zek abban az esetb,"D j5 a mintaokilar részét képezik, ha ezen részek

k;lölrésére az adon alapít\,ány eselében nem volt szúkseq.

AAo-04

IV. Az alapítvány célja, tevékenysége

J. Az alapítvány céJja:

t!€l:azetü gy€rek€k

fryszerűsíIeil eljárási kére]em esetén
a )áp automaúklid nyomuLása jelöll t!,l

Nyomtatva: 20L9,07 .22 L4,28.57Kitöltő verzió:2.91,0 Nyomtatvány verzió:.6.4
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IY. Az alapítvány célja, tevékenysége

2. Az alapíwány tevékenysége:

fiataloklcal

t$dsffiánye§ revé!*,*ny,ség: rildBrfi á§yss reftd gelJÉírlir€l{ |c§pzé*ek és üt*zásek §aerv€zá§e,

í€!adatin*k ellÉrágaérdeléhenÉ§yütt§}frk{rdik családg+rrdazókka,l. gy*f*kgüíid8zókk*l
érrl*}aÉbgrrp,*lYiiZőtEkü§ Ve§z réset {}él§í(megv*Iósításán*k *l6s*gítésÉnek

l_*thataitl*il !§k§l* feliráTI:, Látíi"aEatl+n l§ks.Ie l*gój*v*l €l!Ét§tt kí§ehrr titf§yó§at kÉ§Eít, isr**rné
br,arrd etemeít

a felÉdát eltátés*, ér,dekében c§atl*k*zó, tárn*g*tó, §Ep6§Z{trltént t*vékgnlrked6, cÉgeket
péneb*Ii va§y +§zkti;z*d$rnárryt §yűjt a. gyene*ek gktatágbeli segítés€re

ALAPÍTÓ OI{IRAT

A2 álapító okjrat 57ö§ege csak oft és ann}'iban bővíthető vagy r,áltoztaüató, anrennyiben a mjntaokjrát a2t kifejczeíen
megéngedi. A szükség szerini kitö]rendő sző\'egrészek abbáiiaz esetben is a rnirrtao]<ir.at részét képcZik, ha ezer]r részek

kilöllé§ére az ádo[t alapit\ 3n), eseteben nem vo]l sZükség.

AAo-05

:ffiHH"J:§,Hl""fx*:l?j#,:ilfá, E
Nyomtatva: 2oL9,07 .22 L4.28.57Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:6,4
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapító okirat szölege csak ott és annyiban bővídre!ő vagy változtathdtó, anennvjben a minl]aokirat azt kifejezenen
megengedi, A szükség szerint kíLöhendő szö\,egrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek

kilöltésére az adoú á]apíNány eselében nefir Volt szükség.

AAo-06

TV. Az alapíwány célja, tevékenysége

3. Az alapítvány gazdasági tevékenysége és a gazdasági tevékenység fol5rtatásának keretei:

AIapítv*ny a i*hheE
Az Alapítaány slt*l vÉ§eEni gazd*ság I te\íF,ke§y§ég€k:

1}§

Rlr*s egyéb *ktatás
te*ní*neruci*" :kergsk*d*lrni *+mgt*tö saerveuése
*som*gkiild6," i§l*fít€t€s kiskeresked.elern
Egy€e ]n*rft b,Blti! p,i4ci kisk§fg§lded,g!*m

ESJE7erűsíletr elj.irási kérelem esPlén
a Táp auromLikuim nyomurásrá jelöh [!l

Nyomtatva: 20L9,07 .22 74,2a.57Kitöltő verzió:2,91.0 Nyomtatvány verzió:6.4
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V. Az alapíwány működésének időtartama

1. Az alapíwány működésének időtartama: a, határozatlan.
év hó napjág.

VI. Az alapító_által az alap_ítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke,
az alapítvány rendéIkezés-ére bócsátasanaFinOala,Táeje

1.

Alapító neve Deme Judit
Vagyoni juttatás tárgya:

a, pénz: x
Ft, azaz

forint.

A nYilvántartási kérelem benyíjtásáig alapítványra ruházandó, a működés megkezdéséhez szükséges összeg:
Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapíwányra ruhrázásrának határideje: , de legkésőbb

az alapíWány nyilvántartásba vételétőI számított egy éven belül.

A vagyon alapíwány rendelkezésére bocsátásának módja:

letétbe

b, nem pénzbeli vagyonrendelés

megnevezése:

Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapíwányra ruházásának határideje: , de legkésőbb

az alapítvány nyilvántartásba vételétőI számított egy éven belül.
napja

megnevezése:

Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje: -ttr_m , de tegkésőbb
hó napjaaz alapíwány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül,

.. _ (A2 alopítóhoz.tortozó további nem pénzbeli vqgyonrendelés adatainak
rögzítése a ném pénzbeli vagyonrendelés Ődatai - PÓTLÁP (AA0-09) lapon-)

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az 3lapító okiral 57,ö\'e3e csák ott és annliban bővílhető vagy vá]toztatható, amennvibeLl a minGokjrat aZt klfeieze[en
megengedi. ,{ szűkség szerint kirö]tcndő szövegrészek abbaiiaz eselben is a minraoiuar reszér kepezik, ha ezcÁ részek

kitö]Lésére aZ ado( a]apít\,ány eserében nem vo]t szükség.

AAo-07

Es/szerúsílell e]járási kérelem setén
a Ep auromúkusm nyomulásra je]ölt t!,l

Nyomtatva: 20t9,07 .22 L4,28.57

}J

Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtafuány Verzió:6.4



AIAPÍTÓ OKIRAT
Az alapÍlÓ okirat szöve8e c_§ak oftés anDvjban bővíthető vagy \:á]toztatható, amennyiben a nintaokjrat azt kiíejez€(en
megeDgedi. A szúkség szelint kitóltendő szö\,egrészek abban az esetben is a minláokirat részét képezik, ha eZe; Iészek

kilö]téséle dz adott alapit\,án},esetében nem Volt s7_ükség.

AAo-08

VI. Az alapító által az alapítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke,
az alapítvány rendélkezé§ére böcsátasanaÉinOaj a,Táej e

a

Alapító neve:

Vagyoni juttatás tárgya:
a, pénz: !Fí, azaz

forint.

A nYilvántartási kérelem benyijtásáig alapíWányra ruházandó, a működés megkezdéséhez szükséges összeg:
Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapítvány,ra ruházásának határideje: m_m , de legkésőbb
hó napjaaz alapíwány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.

A vagyon alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja:

b, nem pénzbeli vagyonrendelés

megnevezése:

Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapíwány,ra ruházásának határideje: m , de legkésőbb

az alapíwány nyilviántartásba vételétől számított egy éven beliil.
napja

megnevezése:

Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje: _m_m , de legkésőbb

hó napja
az alapíwány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.

. (Az olapíLóhoz tartozó tovóbbi nem pénzbeli vggyonrendelés adatainak
rögzítése a nem pénzbeli vogyonrendelés ádatai - PÓ"ÍLAP (AAo-09) Iapon.)

Eryszenjsíle( eljiirási kérelem eseGn
a iáp automaúkuim nyomÉL:i§raje]öll tll

Nyomtafua: 20L9,o7,22 L4.28.57Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:6.4
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VI. Az alapító által az alapítványnak juttatott vagvon tárgya, értéke,
az alapítvány rendélkezé§ére bócsátásánat<'inOa1.,Táeje

Azonosíüísi adatok:

AÁO07, illewe az AAO08 lap szerinti sorszám: (Alapító neve felexi szám, pI.: 1-, 17., stb.. )
Alapító neve:

Vagyoni juttatás tárgya:

b, nem pénzbeli vagyonrendelés

megnevezése:

Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapíwányra ruházásának határideje: ttr ,de legkésőbb

az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.
napja

megnevezése:

Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapíwányra ruházásának határideje: m ,de legkésőbb

az alapíwány nyilvántartásba vételétől számíton egy éven belül.
napja

megnevezese

Ft, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapíwányra ruházásának határideje -t]] , de legkésőbb

az alapíwány nyilvántartásba vételétőI számított egy éven belül.
napja

megnevezese:

Fí, azaz

forint.

A teljes juttatott vagyon alapíwányra ruházásának határideje: _m-m , de legkésó'bb
hó napja

az alapíwány nyilvántartásba vételétől számított egy éven beliil.

ALAPÍTÓ OKIRAT
nem pénzbeli vagyonrendelés adatai - PÓTLAP

Ket!őnél több nem pénzbeli vagyonrendelés adatainak megadásfioz az egyes alapí(ókhoz rendelten
(AAo07 és AAoOB ]apok pódapja)

AAo-09

Kitöltő verzió:2,91.0 Nyomtafuány verzió:6,4 Nyo mtatva: 20L9,07,22 L4.28,57
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az a]apíró okil ar s7övege csak ott és annviban bő\:íthető vagy \,áltoztatható, amennyiben a mintaokira( azt kiíejezetten
megengedj. A szükség szerint kjtó]tendő sző\,egrészek abban az esetben is a mintaokiral részét képezik, ha ezeii részek

t i!öl(ésére az adoú a]apít\,ány esetében nem Volt szükség.

AAo-10

Egyszerűsíret eljárási kére]em esetén
a Űp auLofuádta;il nyomlaíásm jelöl( I!,l

Nyomtatva: 2oL9,07 .22 L4.28.57

VII. Csatlakozás az alapítványhoz

1. Az alapító a nyilvántartásba vett alapíwányhoz történő csatlakozást

2. Az alapíwányhoz történő csatlakozás feltételei
(WI.1. b, pont vólasztása esetén kötelezően alkalmazandó.)

A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helve nincs.

b, lehetővé teszi.

2.1, A nyilvántanásba vett alapíwányhoz az alapíwány fenniillása alatt bármelv hazai vagv kiilföldi természetes
személy.és - aJapíWány kivéte-lével : jogi,személy az általa meghatározott va§'yoni hozzájárulással csatlakozhat,
amennJnDen az alaplwany ceualval eg.yetert.

2,2. A csatlakozási kérelmet az alaoírvánvhoz ke'll benv,rjirani. A csatlakozás
alapítvá,rry kuratóriuma dönt legkéiőbb a kére]em beérÍ<eáésétől szárnírott 60
meghozatalát követő 8 napon bélül írásba foglaltan, igazolt módon megkűldi

2.3. A csatlakozó

3.Az
Ezta

VIII. Az alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása

1. Az alapító okiratban megjelölt alapíwányi cél megvalósítására
a, az al.apíwány alapÍ!á_lkori v_agygla_ és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően

az a'lapítvány számlájára érkéZő készpénzadomány teljes ösizege, a termésietben nffitott
adomány teÍjes egésze

b, az alapíwány

alapításkori vagyoniának

a vagyon hozadékának

az alapítást követően az alapíwány számlájára érkező készpénzadomány

a természetben nyújtott adomiány

fordítható.

2. Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkoük. Az a|apíwánv vaqvonának felhaszná]ása során
a támogatásolcól el iógadott pénzügyi terv és haÉrozat alapján a kurátórirÉr danL.

%o-a és

7o-a, tOVábbá

o/o- a,

o/o- a

az alapítvány részére
alkalmazni keII az

e] és nem követelheti vissza.
jogutódjára is.

IX. Az alapíwány ügyvezető szerve

1. Az alapíwány ügyvezető szerve:

a, a kuratórium.

2. A kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
(IX.l. b, pont vóIasztása esetén kötelezően alkalmazandó.)

3. A kuratórium tagjai az alapíwány vezető tisztségviselői.

4. A kuratóriumi tagság keletkezésére vonatkozó szabályok

4.1. Az alapító a kuratórium elnöke kijelölésénekjogát

nem a kuratórium közül választanak e|nököt.

4,2. A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki.

4.3. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség kijelöIt személy általi elfogadásával jön létre.

azonbaD a?, a a kuratórium részére a felhasználására vonatkozóan.nem

lllll

a csat]akozó
a csat]akozó

Kitöltő verzió:2,91,0 Nyomtatvány verzió:6,4
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elfogadásáról vagy e,lutasításáról az
napon beJiiJ, és határozatát anrrak
a kérelmező részére.
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az a]apftó okjrat szöve8e csak ott é§ annyjbail bővíúelő vagy \,á]toztadlató, amennyiben
Ineg€n8edi. A szükség szcrint kiLöllendő szövegrészek abban a7 esetben i5 a mintaokiral ]

kiLóltés_Áre aZ adot alapít\.ány eselében nctn VolL sZükség,

a mintaokirat azt kifejeze(en
részét képezik, ha ezen részek

AAo-11

IX. Az alapíwány ügyvezető szerve

5. Az alapíwány kurátora, képüseleti jogosultsága gyakorlásának módja, terjedelme:

Név:

Lakóhely:

ország:

irányítószám:

köZterü]et neve:

házszárn

község, város:

köZterü]et típusa:

lépcsőház emelet ajtóSZám: hrsz.

Anyja születési neve:

A megbízatás

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

nap
A megbízatás lejiárta:

nap

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önáttó.

Eevszdsiet eliárási kérelem €§€Lén
aiápauromaUkuimnyomutásrajelölt tll

Nyomtatva: 20 L9.o7 .22 t4.28.57Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió]'6.4
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapíró okirat szöve8e csak ott és annylban bővíthető vagy r,á]toztadrató, amennyiben a minláokiral ázr kiIejeze(en
megengedi. A szükség szerint kitöllendó szö\,egrészek abban az esetben is a mintaokilat Iészét képezik, ha ezetr lészek

kitöltésere az adÓ( a]api§ án} e5eleben nem volt szük5ég,

AAo-12

4

IX. Az alapíwány üg;rvezető §zerve

6. A kuratórium tagjai, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

6.1. A kuratórium személyből áll. A kuratórium tagia a kuratórium elnöke és kuratóriumi tagok.

6.2. A kuratórium elnöke: típusa: természetes személy

Név:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterület neve

házszám

Guba Vanda

Magyarország
község, város: Debrecen

Nagy Lajos Királv közterület típusa:

4IB lépcsőház eme]et ajtószám: 
|o 

-__l trrsz.

Anyja születési neve: paulusz Erika llona
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

ország:

irányítószám:

közteriilet neve:

házszá,rt

község, város:

kózterület típusa:

Iépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Jogi személy vezeű tisztségviselő nevében vezető tisztségüselői fe]adatok ellátásra kijelölt
természetes személy:

Név:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterii]et neve:

házszárn

község, város:

közterület típusa:

lépcsőház emelet ajtószím: hrsz.

Anyja sztiletési neve:

A megbízatás

b, határozatlan időre
szől.

A megbízatás kezdő időpontja:

nap

A megbízatás lejárta:

nap

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

4 0 3 2

1

t§szenisíFll e]járási kérelem eselén
a'iáp automaükuim nyomÉúsrá jelölt LlJ

Nyomtatva: 20L9,07,22 L4,28.58Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:6-4
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alaPÍLÓ okirat s2ővege csak o( é5 annyjban bő!,ítlretó !2gy 1|áltozíalható, amennyiben á ml'ntaokirat aza kiíejezetlen
megeDgedi. A szükség sz€inI kitöllendő szö\'€qrészek abban a2 esetben is a njntaokirat részót képezik, ha eze; részck

kitöltésére az adotr alapíh,ány esetében nem Volt szúkség.

AAo-13

IX. Az alapíwány ügyvezető §zerve

6. A kuratórium tagjai, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

6.3.1. A kuratórium tagja: típusa: természetes személy

Név:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterület neve

házszá,rn

uhász Flóra

község, város:

Váci Mihálv közterüIet típusa: út
Iépcsőház emelet ajtószám: 10 hrsz.

Anyja s7tiletési neve: Márta
Cégjegy.zékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

otszág;

irányítószám:

közteriilet neve:

h.ázszám

község, város:

közteríilet típusa:

lépcsőház emeIet ajtószám: hrsz.

Jogi ;zemély vezető tisztségviselő nevében vezető üsztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
termeszetes szemely:

Név:

Lakóhely:
ország:,

irányítószám:

közteríiilet neve:

házszám

község, város:

közterület típusa:

lépcsőlráz emelet ajtószám: hrsz.

Anyja születési neve:

A megbízatás

határozatlan időre
szóI.

A megbízatás kezdő időpontja:

nap
A megbízatás lejárta:

nap

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: iiltalános.

5 3 5 0

2 4

ENyerüsíFü eliárási kérelem esetén
a üp auLomaúkliil nyomuuisra ie]ök llj

Nyomtatva: 2oL9.07,22 L4.28.58Kitöltő verzió:2,91,0 Nyomtatvány verzió:6,4
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az a]apÍLÓ okilat szövege csak oil és annyiba]r bőVídrető vagy \JáIlo7táthaló, amerrnyiben a mintaokilat a7t kiíeje7efteD
megengedi. A 5Zük5ég szeliDt kilö]lendő szö\,egrészek áirban az esctben is a mintáokirat részé( képezik, ha ezei részek

kilö]tésére aZ adotr a]apíL\,ány esetében nem Vo]t sZükség.

AAo-14

Egyszerűsíte( e]jáfási kérelem eselén
a iáp auromallruim nyomulásra jelöl( UlJ

Nyomtatva: 20L9,07.22 14.28.58

IX. Az alapítvány üg}rvezető szerve

6. A kuratórium taáai, képviseleü jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

6.3.2. A kuratórium taáa: típusa: tcrmészetes szemé|y

Név:

Lakóhely:
oíszágl.

irányítószám:

közterület neve:

házszárn

kovács kristóf

község, város: Debrecen

Halastó közterület típusa: utca
lépcsőház emelet ajtóSzám; hrsz.

Anyja születési neve: Deme Judit
Cégiegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

oíszág:

irányítószám:

közterület neve:

házszámt

község, város:

közteriilet űpusa:

Iépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségüselői feladatok ellátásra kijelölt
rermeszetes szemely:

Név:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterület neve:

házszám

község, város:

közterület típusa:

Iépcsőhiáz emelet ajtószám: hrsz.

Anyja születési neve:

A megbízatás

tr, határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

nap

tI]
hó nap

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: á]talános.

4 0 3 l

Kitöltő verzió:2,91.0 Nyomtatvány verzió:6.4
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ar.epíró oKlR \T
Az alapító okirat szövege csak ott és ann5riban bővíthető vagy \,áJtoztatható, amennl,iben a Bintaoklrat aZt kifeiezemen
megengcdi, A szűksóg szerint kitölrcndő szö\,egrószek abban aZ esetben is a mintaokirat részót kópcZik, lra eZen réslek

ljtö]tésére az adoft alapíNáty eselében nem vo]t szükség.

AAo-15

IX. Az alapíwány üg5rvezető §zerve

6. A kuratórium tagjai, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

6.3.s . Akuratóriumtagja: típusa: természetes személy

I(isköre
közterület típusa: út

Név:

Lakóhely:
ország:

irányítószám:

közterület neve:

házszárl

Alyja sZületési neve

község, város:

István
Iépcsőház

Cé gtr e gy zéksz ám (nyilvántartási szám) :

Székhely:

ország:

irányítószám:

közterület neve:

}rázszám

község, város:

közteríilet típusa:

ajtószám:

Jogi személy vezeó tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
termeszetes szemely:

Név:

Lakóhely:
ország;

irányítósz;ím: község, város:

közterüetneve:F közteríilet típusa:

házszám lépcsőház emelet ajtószám:

Anyja születési neve:

A megbízatás

határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lej;írta:

év

A képviseleü jog gyakorlásának terjedelme: általános.

emelet ajtószám: hrsz.

kovács Erzsébet

eme'let hrsz.

hó

-m
nap_tn
nap

3 3 8 4

Err
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapító okjrat szÖv-Age csak oí és anll],jban bővíthető vagy r:álto7tatható, amennyiben a mintaokirat az! kiíejezetren
megengedi. A szükség szerinl kitö]tendő szö\'eglészek abban az esetben is a nintao'kirát részét képezik, ha ezei részek

kitö]lésére aZ adoí a]apítvány eselében nem Völt szükség.

AAo-16

IX. Az alapíwány üg5rvezető szerve

6. A kuratórium taáai, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

6.4.t. Az önáIló képviseletre jogosu],t kuratóriumi tagltagok:

Név: uhász Flóra
Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Kristóf

Esvszerúsircí eliálá§i kérelém esélén
a iáp auromaUkuim nyomuűsrajelöll t!,l

Nyomtatva: 20L9.07 .22 t4.28.58Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtatvány Verziói6,4
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IX. Az alapíwány üg5rvezető szerve

6. A kuratórium tagiai, képüseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

6.4.2. Az együttes képüseleti joggal rendelkező kuratóriumi tagok:

Név:

és

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név:

együttesen jogosultak az a]apítvány törvényes képviseletére.

ALAPÍTó {}KIRAT

A7 a]épító okirat §zövege csak ottés annyiban bővíthető vagy \lálto7tatható, amennlibeF a nintaokirat a7t kj iejeze(en
m-"gengedi. A szükség szerint kitölLendő szö\,egrészek abban az esetben is a mintaokiraí részél képezik, lra ezei részek

kiLöltésére iz adóft álaplt\ án}, eseLében nern \,olt szúkség.

AAo-17

ENszedsíeil e]iárási kir€]em ésélén
aűp auromadkuim nyombíásn je]ölt lll
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapító okirat s7övege csak ott és annyiban bőVírlrető va!,!y \1á]toztáIhátó, amennyiben a mintaokirat azl kjfejez€tten
megengedi. A szükség szerjnl kirőlleDdő szövegrészek ábban áz esethen is a mir]taokirat részét képezik, ha ezen lészek

kilöllésére az adort alapi,\,ány esetében neln volt szükség.

AAo-1B

IX. Az alapíwány üg5rvezető szerve

7. A kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok

7.1. Megszűnik a kuratóriumi tagság:

7.I.1. a megbízás időta_rtamiának lejártával;
(Kötelezően alkalmazandó, amennyiben a kuratóriumi tag megbízatása határozoft időre szóI.)
7.1 .2. üsszahívással;
7.1.3. Iemondással;

7.I.4. a kuratóriumi tag halálával;
7.I.5. a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával

7.1-.6. a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

9.1. A kuratórium

7.2. A kuratórium határozatlan időre kinevezett tagiát az alapítói iogok gyakorlóia bármikor visszahívhatja.
A kuratórium határozott időre kinevezett tasiát mÉcbízatásának ÍeiEna EÍart áráÉín á"ricéi- -.-
megvalÓsításának közvet]en veszélyeztetésíesetén Íívhatja üssza"az alapítói jogoli gyakórlója.

7.3. A kuratóriumi tag megbízatásáról az alapíwánvnoz címzett, az a]apítói ioqok gvakor]óiához intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az alápítvánv működőképességé ezt inéstívánla. a Íemondás az
új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőtib a bélelentéstől számíion hawanadik
napon viálik hatályossá.

B. A kuratórium tagiaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabiilyok

8.1. Vezető FsztségviseJő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szúkseges körben nem korlátozták.

8.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait szeméIyesen köteles ellátni.

8.3. Nem lehe( vezető tisztségviselő az, akit bűncse]ekménv e]követése miatt ioserősen szabadsásvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetert előéleüez fűződő hátránvos következménve[ atól nem menteíült.
Nem lehet vezető tiszt§égviselő aki közügyektől eltiltó ítéIeÍ hatáJya alatt áll (ntt. or.g (2) bek. i) pont).

Nem ]ehet vezető üsztségviselő az, akit e fog'lalkozástó] iogerősen elriltonak. Akit valamelv foslalkozástól
jogerős bírói ítélertel 9ltiltot_tgk, az elriltás hatáya_alatt.aá ÍÍéletben megielölt tevékenységeÍ folinató jogi
személyvezető tiszLségviselőie nem lehet. Az e'lti'ltást kimondó határoZatban messzabotiidőtailamiá '
nem lehet vezető tiszEégviseÍő az, akit elültottak a vezető üsztségviselői tevéken}ségről. "

8.4. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

9. A kuratóriumi tagsági díjazás szabályai

9.2. A kuratóriumi tagok díjazásának, igaztlt készkiadásaik és költségeik megtérítésének szabiilyait
a kuratórium iillapítja;neg izzal,hog§ a-z alapító

a, a tiszteletűj, az igazolt készkiadás és költségek megtéÉtése tekintetében küötést nem tesz.

b, a tiszteletdíj legmagasabb összegére vonatkozóan az alábbi kikötést teszi:

c, az igazoh készkiadás és költségek megtérítése tekintetében az alábbi kikötést teszi:

x
n

készkiadásaik, tarthatnak.

Es^Zenisíleí eljárási kérelem €sels
aiáp auromartru"sm nyomuúsa jplöh !!l
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ALAPÍ:rÓ OKIR.AT

A2 aIapíló okilat szö§ege c5ak_ oftés annyiban bővírherő vagy r:álloztátható, amennviben é mintaokilat azl kifejezeften
tnegengedi, A szükség szerint kitö]Lendő szö\,eglészek abbaiiaz esetben is a mintao-királ részét képczik, ha ezei lészek

kitöltéséíe az adotr alapír\,ány esctébeü nem vol( szükség-

AAo-19

IX. Az alapíwány ügyvezető szerve

10. A kuratórium feladatkörébe tartozik:

!9.]:,PZalapíwányi célok fo'lyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz-
e5 lelTete renoszer megteremtese;

I0.2. gazdálkodás az alapíwány vagyonával, avagyon kezelése;
10.3. döntés az alapíWányhoz érkezett adományok elfogadásáróI vagy visszautasításáró1;
10.4. döntés az alapíWányhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról;
10.5. legalább évente egyszer beszámolás az alapítónak az alapíwány működéséről;
10.6. munká]tatói jogok gyakorlása az alapíwány munkavállalói felett;
I0.7 . az alapíwány napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
10.8. a beszámolók előkészítése;
1 0.9. az éves költségwetés elkészítése;

10.10. a kuratórium határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
'!"0.II. az alapíwány működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
10.12. az_alapítviányt érintő megszűnési ok fenná]lásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a Ptk.-ban előírt intézkeiÍések megtétele;

10.13. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapító okirat a hatáskörébe utal.

11. A kuratórium működése

11-1. A kuratórium ülésezési rendjére és döntéshozatalára

az okirat rendelkezései

1,1,.2. A kuratórium szükség szelint, de évente legalább egy alkalommal tLlést tan, amelyet az elnök hív
össze. Az ülést az elnök le§alább 15 nappal az iiIés időpoiitja előn kiküldött mógtrivovít, éisőáléá"rÖ
az alapíwány székhelyére hívja össze.

Fé.ry"ly kuratóriumi mg kérheti kuratóriumi üIés összehívását a cél és az ok mesielölésével. Ilven
kerelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kére]em beérkezésétől számítotr nv'ólc nanon be]ű]
intézkedni az ülés összehívásáróI. Ha ennek a kötelezettsé_gének a kurátórlum ÓiÍ,Ót 

" "-Ő- 
iesz á"e"t,

a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívfi'atja.

Ha az elnök mesbízatása bármely okból megszűnik, a kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag
összehívhatia.

Az Ülésre szóló meghívó tartalmazza az alapíwánv nevét. székhe]vét. az iilés helvét. ideiét és a
jav,asolt napirendi pontokat._A napirendi pontokaia meghívóban légaiább olyan részieteáettséggel
kell rögzíteni, hogy a kuratóriumitagok álláspontjukat kialakíüassák

A kuratórium határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével lnozza.
A l<uralórium h.atáro.zatképés, ha ü'léséná szavazaú jogába"n nem korlátozotl kuratóriumi tasok többmilt a fele. de lepalább két tag jelen van. Két kuratóriúmi tag jelerrJéte esetén kizáIóIag egylangűag
hozható halározai.

x

A kuratórium ü'lése a, nem nyilvános.
Az üIés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet.
Az íilésrŐ] jegyzőkönytet ke]l felvenni, amelvet az elnök ír a]á, és az erre megvá]asztotr. ielen lévő
kuratóriumj tag h.it9]esít._A jegyzőkönyv tanámazza az alapíwány nevét és siékhelyét; áá tités helvét
9s }qeJ_et; a_kuratorium jelen lévő tagiai nevét; az iiLlésen lezailott íontosabb eseménveket. az elhanazoft
indiNányokal; a határozati javaslatokat, a meghozott határo2atokat. amennviben ahatárbzatokat n"em
íogtalják,küön,dokumentumba; a leadott szavázatok és eIIenszavazátok, vaIamint a szavazástól
tartózkodók számát.

EgvszenjsilelI p]iálási kérelenl €-cLén
a iáp auronaüh",a nyomlál;sla je]öit lll
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapító okirat szövege csak oft és annyjban bőVíthető Vagy változtadrató, amennyiben a mintaokirat a7t kjfejezetten
megengedi. A szűkség szerint kitóllendő sző\'egrészek abban az esetben is a miDlaokirat lészét képezik, ha ezei részek

kirö]téséíe aZ adoft alapí§/ány esetében nem vo]t sziikség,
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X. Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén

L. Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja,

a, az alapító áItal az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy:

típusa:

Név:

Lakóhely:
ország: i
irányítószám:

közterület neve

házszátm

község, város:

köztertilet típusa:

lépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Cégj egyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

ország;

irányítószám:

köztertilet neve:

házszárr:.

község, város:

közterület típusa:

lépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

Jogi szeméIy esetén kell kitöIteni.

Név:

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:

irányítószám:

közterület neve:

}:ázszámt

község, város:

közterüIet típusa:

lépcsőház emelet ajtószám: hrsz.

b, az alapító az alapító okiratban nemjelöl ki az alapítóijogok gyakorlásárajogosult személyt.

2. Ha az_alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapírói jogait végleqesen nem
gyakoro'lja,. és az alápító ázálapíró okiratban"alapítói jŐlok gyakorlására jÖgosúliszeméTy-nem .ielölt ki,
az aJ apítói jogok gyakorlására á Ptk. rende'l kezéde i t kéll-alka]inazni

Eswzerüsitetr €Iiárá§i kére]em es€tén
a "Jáp automaukuim nyomEúsra j€]öll tlj
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ALAPÍTÓ OI{IRAT

A7 alapító okiraL szövege csak o( és annyibán bővíthető Va€y vá]toztátl]ató, amennyiben a mjrrtaokilat azt kiíejezeften
megengedi, A sZükség sz€riDt kitöllendő szö\'egrészek abban az esetben is a minlaokirat lészét képezik, ha ezen ré52ek

kitö]téséIe aZ adotr alapí(vány eselében ncm volL szükség.

AAo-21

XI. Felűgyelőbizottság

1. Az alapíwánynál felügyelőbizottság létrehozására

nem kerüI sor.

2. A felügyelőbizottság taáai:

Név:

Lakóhely:
A megbízatás

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

nap

Név:

Lakóhely:
A megbízatás

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:
hó

nap

Név:

Lakóhely:
A megbízatás

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

nap

További felügy előbízottsági tag ok szóma :

E g]^zerúsíle( eljárási kérelem eselén
aiápauLomadllimnyommüísrájelölt lll
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ALAPÍTÓ OKTRAT

A7 alspító okiral szöve!]c csak ott és annyiban bővídrető Vasy \,á]to7tatható, amcnnyiben a mintaokirat azr kjfeje?-eúen
nregen8edi. A Szükség szerint kirö]tendő szö\,e8részek atrban az esetbeu is a minlaokiral részét képezik, ha ezen lészek

kitöllésére aZ adoú alapit\,ány eselében nem Vo]t sZükség.

AAo-23

Egyszerűsírc( eljárási kérelem esetén
a iáp automaüLruio nyomtalásraje]ölt l!!l

Nyomtatva: 2oL9,07.22 14.28,58

xll. zát ő rendelkezések

1. Jognyilatkozatok megtételének módja

I.1. Az alapíwánnyal kapcsolatos .jognyilatkozatot - ha a Ptk.-ból más nem következik - írásban lehet
meqtenni,. és igazolható módon lehei közölni. Ezt a rendelkezést a]ka]mazni kell az alapíwány szelve vagy
azalapítő határozatára, valamint jognyilatkozamak és határozatrrak a címzettel való köz'lésérel

1.2. Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
a, postai úton történő elkiildésével.

b, elektronikus levélben történő elkíildésével.

c, érintett által vagy képviselője által történő személyes áwételével.

1.3. Igazolható módon történő közlés
1.3.1. Az írásbeli nyiJatkozat postai úton történő e'lküldése esetén isazolható módon történő
közlésnek minősülá ktildemdnv aián]ottan vasv térdvevénnvel tört?nő továbbítása. Ha az írásbe]i
j.oglyilatkozatot postán kiiJdik -e|-azt 

az e]lenktző bizonyíuáiáig a tértivevényen fe]lüntetett
éryéteU irlíípontbarr, ajánJort ktiJdemény esetén a feladásióI szá-mított ötödik-munkanapon a
bel fö l di címzetthez megérkezettnek ke'l l tekinteni.

x
x
x

1,.3.2. Az írásbe'|i nyilatkozat elektronikus'levélben rönénő elküldése esetén isazolható módon
lörténő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének üs"szaigazolása iránti
kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli iognvilatkozatot elek-rronikus levéfútián
küldik e'l, azt az ellenkező bizonyításig a kézbe-sítés eredménvérő'| érkező elektronikús
visszaigazoláson feltüntetett áwételi időpontban a címzetthe/ megérkezettnek ke'll tekinteni.

x

1.3.3, Az Írásbeli nyiJatkozanak az érintett által vagy képviselőie áta] tönénő személyes átvétele
esetén igazolható niódon löruénő körésnek minősüT."ha áz érintét személv vasv kéoviselőie
a jognyilatkozat másodpéldányán aláirásával és az áwétel időpontjának mi:4eÍÓlésével eUimeri
az atvetel tenyet.

x

2. Az ala.p.Ító_okiralFan_nem szabályozott kérdésekre a Potgári TörvénykönywőI sző],ő 2013. évi V. törvény és
11,egy9s!llÉ91J_9g_ról, a közhasznlrjogállásról, valamint a ciül szervezétek áűkodéséről és támogatásifuóI s;óló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

KeIt: Debrecen

Aláírás: §a"- '(

Alapító vagy alapítók aláírása

További aláírások:

2 0 1 9 0 7 2 2
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ALAFÍTÓ ÜKIRAT
Az alapító okirat s7öre8e csak oí és annyiban bővíthetó vagy \,álloztatható, amenn!.ibcn a mintaokilat azl kifejczeüen
megen8e.li, A szükség szelinr kitöltendő szó\/egrészek abban az esetben is a nlülraokiIát részét képezik. ha ezeii részek

kitóltésére aZ ado( alapít\,ány eselében nem \ olt szükség,

AAo-25

Eryszenisíte( eliáriisi kérel€m €§etén
a 

")áp auromaütruim nyomLáuisrc ie_ölr l]!l

Nyomtatva: 2aL9,o7.22 14.28.58

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú neve:

Lakcíme:

, Személyi igazolvány száma:

AIáírása:

Aláírások

(Kitöltendő az aláírások valódiságónak tonúk áItali igazolósa esetén.)

fC i}e: ,§k

Tanú neve:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Aláírása:

3V§§4bifr
}éa# *4á*Z#."4

(S züks é g e s etén kitö lte ndő. )

Ellenjegyezte:

Kitöltő verzió:2.91,0 Nyomtatvány verzió:6,4
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