
NONPROFIT  PARTNER  ALAPÍTVÁNY

ALA  PIT0  0 K IRATA

( A  m ó d o s ít  á s o k k a I e g y s é g e s

szerkezetben

Dőlt, félkövér  és aláhúzott  betűtípussal  a korábban  hatályos  alapító okirat  2017. április  5. napián

elfoqadott  módosításai  kerültek  feltüntetésre.)

Az IFUA Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (a cég  rövidített
elnevezése:  IFUA Nonprofit  Partner  Nonprofit  Kft.; Cg.:01-09-911437;  adoszám:  14603204-2-43;
székhely:  1119 Budapest,  Fehervari  ut 79.; kepviseleteben:  Porubcsanszki  Katalin  üqyvezető)  a

Nonprofit Partner Alapitvany  alapítója az alabbi tartalommal  modosítia  az alapitvany  lequtóbb  2016.
szeptembereben  modositott  Alapitó  Okiratat:

1. Az alapítvány  elnevezése:  Nonprofit  Partner  Alapítvány

2. Az alapítvány  székhelye:  11 ű 9 Budapest,  Fehérvári  út 79. /Hrsz:  3748/

3. Az alapítvány  időtartama:  határozatlan

Az alapító  az Alapítványt  - annak  Fővárosi  Törvényszék  által történő  nyilvántartásba  vételétől
határozatlan  időre  hozza  létre.

4. Az Alapítvány  működésí  területe:

Az  Alapítvány  a céljai  megvalósításához  szükséges  tevékenységet  elsősorban

társadalomtudományi, humán kutatás-fejIesztésben, oktatasban, ismeretterlesztes  teruleten fejti ki,
de azoknak  szakmai  környezeteben  feladatai  ellatasahoz  szükséges  esetekben  es mertekben  barhol
működhet.

5. Az  alapítvány  céliai  és ioqállása:

5. 1. Az alapítvány  célia

Az elsődlegesen  hazánkat  és határokon  túli magyar  nemzetiségű  lakosságot  érintő  rossz  társadalmi

mutatók 3avítása, igy a fizikai es mentális egeszsegugyi problémák elleni küzdelem, a káros
szenvedélyek  (pl.: alkohol,  dohányzás)  visszaszorítása,  a szemléletmód  és értékrend  pozitív  irányba
történő elmozdítása  (pl.:  korrupció  csökkentése,  fenntarthatósági  szemlélet  erősítése),  mely
tevékenységek  segítségével  a gazdasági  elet fejlődese  is elősegithető.  Kiemelt  teruleteink  közé
tartozik  a fogyatékkal  élő emberek,  romák  és mélyszegénységben  élő emberek  körében  jellemző
társadalmi  gondok  orvoslasa.

Az Alapítvány  elsődleges  célja, hogy  a fent említett  problémák  kezelésében  aktívan,  közvetlenül
segítő,  tágabb  értelemben  vett nonprofit  szektor  szereplők  (alapítványok,  egyesületek,  civil
kezdeményezések,  oktatasi  intézmények,  egyhazi  szervezetek  es tarsadalmi  vallalkozasok)  celjai

elérésében segítséget  nyu3tson.  Az Alapitvany  Kurátora  önkéntesei, illetve esetleges
munkavállaloi,  alkalmazottai  segítségével,  az Alapítvány  tamogatoi  altal biztosított  anyagi  eszközök,
pályázati  forrásokkal,  és egyéb  bevetelek  felhasznalásaval  tanácsadások,  képzesek,  és szervezett

programok út3án kíván mas civil szervezeteket támogatni, hiszen sok esetben a nonprofit szektor
szereplői  nem rendelkeznek  a céljaik  megvalosításához  szükséges  megfelelo  ismeretekkel.  Az
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Alapítvány  a menedzsment  és pénzügyi  tanácsadás  mellett,  más  egyéb  hasznos,  a célok  elérését

segítő, oktatási, 3ogi,  kontrolling es humán erőforrással kapcsolatos ismeretei  rendelkezésre
bocsátása  útjan  kiván  a szfera  reszere  segítséget  nyujtani.

Az  Alapítvány  fent meghatározott  céljai  hatékony  megvalósítása  érdekében  jogosult  ezeken  felül  az

alapitványi  celokkal összhangban  tevekenyseget  kife3tő szervezet  reszere penzbeli tamogatast  is
nyujtani.

Az  Alapítvány  a célok  elérésére  kiterjedt  együttműködést  épít ki cégekkel,  szervezetekkel,
önkéntesekkel,  nemzetközi  szinten  is.

5.2.  Az  Alapítvány  jogállása

5.2.1.  Az  Alapítvány  tevékenysége:

Az Alapítvány  tevékenységét  a fent  említett  célok  megvalósítása  érdekében  végzi,  és nem  zárja  ki,

hogy  közhasznu  tevekenysegéből  bárki  részesedjen.

Az Alapítvány  más civil szervezeteknek  nyújtott oktatási, tanácsadó  tevékenysége  útján közvetve

segíti az életminőséq  iavítását.  Az Alapítvány  különböző tanácsadások,  képzések és szervezett
programok  szervezesével  járul hozzá az eletminose,q  lavításához.

Az  Alapítvány  tevékenysége  közhasznú:

Az Alapítvány  az alábbi  jogszabályhelyek  által előírt  közfeladatokhoz  kapcsolódó  közhasznú

tevékenységet  vegzi az ismeretter3esztéssel  és oktatassal kapcsolatos  tevekenysegi  területen.

* 201 ű. évi CXC. törvény  a nemzeti köznevelésről  1-3. e3, valamint  a 4. @ (1 ) a)-u)pontjai.

Az Alapítvány  a fent  említett  programok  szervezésében  és  lebonyolításában  való  szakmai

tanácsadása  es közreműködése  olyan  közhasznú  tevékenység,  amellyel  az Alapítvány  az általa

megjelölt  célok  megvalósítását  szolgálja.

5.2.1.2. Kulturális  közfeladatok  (az Alapító  Okirat  5.1. pontiának  e/ső bekezdésébe  foqlalt
célok  meqvalósítása  érdekében  folytatoff  tevékenyséqek  kapcsolódnak  ehhez)  az

Alapítvány  által  szervezett  és támoqato«  közművelődési  proqramokkal  összefűqqésben:

a.) A közművelődéshez  való ioq qyakorlása  közérdek,  a közművelődési  tevékenyséqek
támoqatása  közcél.  A közművelődés  feltételeinek  biztosítása  alapvetően  az állam  és a helyi

önkormányzatok  feladata.  (1997. évi CXL. törvény  73. f> (1)-(2) bek.)
b.) A közművelődési  intézmény  szerepét  betöltheti  a1997. évi CXL. törvény  74. fB d} pontia
értelmében  minden  olyan  közművelődési  szolqáltatást  ellátó  intézmény,  amely  a pol,qárok

közösséqi  művelődését  szolqália,  fenntartóiától,  működtetőiétől  füqqetlenül.
c.)  A  telepűlési  önkormányzat  kötelező  feladata  a helyi  közművelődési  tevékenyséq

támoqatása.

Ennek  formái  például  a 1997. évi CXL. tőrvény  76. f> (1}-(2) bekezdése  értelmében:
* az ismeretszerző,  az amatőr  alkotó,  művelődő  közösséqek  tevékenyséqének  támoqatása,

"  a szabadidő  kulturális  célú  eltöltéséhez  a feltételek  biztosítása,

* eqyéb  rnúvelődést  seqítő  lehetőséqek  biztosítása.

Az Alapítvány  az általa  szervezett  vaqy  támoqatott  ismeretteriesztő,  kulturális,  közművelődési
és civil  szakmai  proqramokkal,  tanácsadási  tevékenyséqqel  ezen  állami,  önkormányzati

közfeladatok  teliesülését  közvetlenül  és közvetetten  is szolqália.
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5.2.1.3.  Társadalmi  esé/  e enlősé  előse  ítése  körében  az Ala ító  Okirat  5. 1.  on(ának
e/ső  bekezdésébe  fo lalt  célokhoz  ka csolódóan  a fo  atekos  emberek  a ermekek

idosek,  naqycsaládosokl,szocialis  ióllétének  eloseqitesever',  a közmuvelodesi
szolgáltatásokhoz  hozzáiutás  esélyeinek  növelésével  összefüqqésben:

a) 2. 1  Az  állam
teveken  se üket  ve e.
kialakulasához  vezet
emberek  ké esek  le:
csökkenthetőek.

módon  kellnak  a társadalom  szervezeteinek  és  ta  oainak  o/

zni  ho  az ne okozhasson  o/ an károsodast  amel  fo  ate«ossa
illetve  o/ an körülmén  eket  kell  létrehozni  amel  ben  a fo  atékos
sznek  teliesebb  életre  es  a fooyatekossaoukbol  fakadó  terheik

(5) Az állam köteles  qondoskodni  a foqyatékos  személyeket  meqillető  ioqok
érvén  esítéséről  a fo  atékos  személ  ek hátrán  ait  kom  enzáló  intézmén  rendszer
működteteserol  a nemzetqazdasáq  mindenkori  lehetoseqeivel  összhanqban."

(1998.  évi  XXV/.  törvény)

b) 18.  1 A fo  atékos  személ  számára  lehetővé  kell  tenni  a művelődési  ku)
es mas  közosseqi  célú  letesitmenyek  látoqatását.

2 A fo  atékos  személ  számára  - s ortolási  lehetősé  einek  me tererr
sportolasi  célú,  szabadidos  intézmények  használatát  hozzaferhetové  kell  tenni.

(1998.  évi  XXV/.  törvény)

Ítvány  aA  fo  atékos  emberek  kulturális  közművelődési

esé/  e  eníose  et avító  szol  áltatásaival  és il en szol  áltatások  tá

valamint  tanácsadási  tevéken  sé  e/ ezen  állami  önkormán  zati

teliesülését  közvetlenül  és közvetetten  is szol,qália.

szabadidős

iogatásaival,

közfeladatok

5.2.1.4.  Szociális  közfeladatok  a
ellátása  részükre  szociális  szol
körében:

e szoruló  hátrán  os hel
at  nvuito  civil  szervezetek

etű  emberek  szociális
seaítése  és támoaatá

A  szociálisan  rászorultak  részére  személ  es  ondoskodást  az  állam  valamint  az
önkorman  zatok  biztosírák.  A szemel  es  ondoskodás  ma ában  fo lara  a szociális
ala szol  altatásokat  és a szakositott  ellátásokat.  A szocialis  ala szol  altatásnak  minősül
többek  között  a kőzösse  i ellátás  a tamo  ato  szol  áltatás  és a na  ali  ellátás.  A személ  es
qondoskodas  keretebe  tartozó  szakositott  ellatas:

a) az ápolást,  gondozást  nyúitó  intézmény,
b) a rehabilitációs  intézmény,

c a lakóotthon  a továbbiakban  a -c  ont  e ütt:  tartós  bentlakásos  intézmén
d  az  átmeneti  elhel  ezest  n úotó  intézmen  a tovabbiakban  a -d  ont  e ütt:

bentlakásos  intezmény),
e) a támoqatott  lakhatás,
f) az eqyéb  speciális  szociális  intézmény

nyúifia.

(1993.  évi ///. törvény  56. fi - 57. f>)

A 1993. évi  ///, törvény  94/L. f> (2) bekezdése  értelmében  közfeladatot  ellátó
személynek  minősűl  az  alábbi  munkaköröket  betöltő  személy:

a) a házi  seqítséqnyúitást  véqző  szociális  qondozó,  ideértve  a vezető  qondozó,
b) a család,qondozó,

c a támo  ató  szol  álatot  a szichiátriai  bete ek  közössé  i  e/J
szenvedelybeteqek  ellátasát  veqzo  szocialis  qondozo,

e) az előqondozással  meqbízott  személy,

az intézmén  i ellátásban  fo lalkoztatott  á oló  intézmén  ezető  á oló
szocialis,  mentalhiqiénes  munkatars,
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Az  Alapítványa  fenti  szociális  közfeladatok  teliesítését,  a szociális  ellátást  végző  intézmények
- az ellátást  véqző  közfeladatot  ellátó  személyek  -, valamint  az ebben  közreműködő  civil
szervezetek  támoqatásával,  részükre  történő  tanácsadási  tevékenyséqe  által  ezen állami  és
önkormányzati  közfeladatok  teliesülését  közvetetten  szolqália.

Az Alapítvány  az alábbi jogszabályhelyek  által előírt közfeladatokhoz  kapcsolódó  közhasznú

tevékenységet  vegzi  az egeszsegugyi  tevékenysege  (egeszsegneveles  es egeszsegvedelem)

területén.

* 2011.évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól ű 3. @ (1 ) 4., 5., valamint
23. e, (5) 9. pontja;

* 1997. eví CLIV törvény az egészségügyről 35. Efi (1 ),(4) bekezdés; 36. E4 (1 ) e) pont, (2)-(3)
bekezdés; ű 41. @ (1 ), (3) a), g) pont; ű 42. @ (3) g) pont; valamint a ű 52/A. @.

Az Alapítvány  az egészségnevelés  és egészségvédelem  területén  nyújtott  közhasznú  tevékenysége
mellett  mas civil szervezetek  által megvalósítandó  célok  elősegítesehez  ismeretterjesztő  es oktatasi,
tanácsadási  tevékenysége  reven )árul hozza.

Az Alapítvány  az oktatási  -  nevelési  szolqáltatások,  a közművelődési  feladatok,  a társadalmi
esélyeqyenlőséq,  a szociális  szolqáltatások,  az eqészséqnevelést,  eqészséqes  életmódra
vonatkozó  ismeretteriesztés,  képzés,  beteqséqmeqelőző  proqramok,  s a mindezeket  szervező
civil szervezetek  segítését,  támogatását  a fent meghatározott  állami, önkormányzati  közfeladatok
teljesüléséhez  közvetetten  kapcsolódva  végzi.

Az Alapítvány  által folytatott  valamennyi  egyéb nem közhasznú  tevékenység  célja,  hogy az

Alapítvany kőzhasznú tevékenysegét elősegítse, ilyen tevékenyseg kifelezetten  de nem
kizarolagosan  pl. tamogatoi  rendezvenyek  szervezese  es lebonyolitasa.

5.2.2. Az Alapítvány  esetleges,  az alapítványi  cél megvalósításával  közvetlenül  összefüggő
vállalkozasi  tevekenyseget  kizárólag masodlagosan,  csak közhasznu  céljainak  megvalosítasa
érdekében,  azt nem veszelyeztetve  vegez.

5.2.3. Az Alapítvány  a gazdálkodása  során elért  eredményt  nem osztja  fel, azt kizárólag  jelen  Alapító

okirat szerinti közhasznu tevékenysegére fordít3a. Az Alapítvany befektetesi tevekenyseget  nem
folytat, amennyiben  a kesőbbiekben  folytatna,  azt az alapito  által,  a felügyelő  bizottság

velemenyezését követően elfogadott befektetesi szabalyzat alapjan  gyakoro1hat3a.

5.2.4. Az Alapítvány  az Ectv. 2. @ 22. pontjában  meghatározott  közvetlen  politikai  tevékenységet
nem íolytat.  Az Alapitvany  szervezete  partoktól  független,  azoknak  anyagi  tamogatast  nem nyu)t, es
pártoktol  tamogatast  nem kap, orszaggyűlesi  képviselő  jeloltet  valasztasokon  nem állít, es nem
tamogat.

5.2.5. Az Alapítvány  nem végez  olyan tevékenységet,  amely az egyesülési  jogról, a közhasznú
jogállásról,  valamint  a civil szervezetek  működéséről  es támogatásáról  szolo  2011. évi CLXXV.

törveny  rendelkezeseibe  ütkozik.

6. Az Alapítvány  alapítója  az IFUA Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit  Kft. (székhely:  1119  Budapest,
Fehervári  út 79).

7. Az Alapítvány  jellege,  csatlakozás:
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7.1. Az Alapítvány  nyitott,  ahhoz  bármely  bel- és külföldi  természetes  és jogi  személy,  szervezet

készpenz, érteket megtestesítő forgalomkepes dolog, vagyonértékű log vagy tevékenyseg
felajánlásával  szabadon  csatlakozhat.

7.2. A támogatók  (csatlakozók)  véleményt  nyilváníthatnak,  javaslatot  tehetnek  az Alapítványt  érintő

bármely  kerdesben.  A tamogatok  (csatlakozok)  tamogatasuknak  az Alapitvany  reszere  történő

beíizetesevel,  átadásával  azonban  nem  valnak  alapítokka,  tehát  olyan  )ogosítványokat  es

hatásköröket  nem  szerezhetnek,  amelyek  kizarolag  az Alapíto  Okiratot  alapitoként  alairó  személyt

illetik meg. A csatlakozo az Alapíto okirat alaplan  Alapitoi jogok gyakorlasara nem logosult.

7.3.  Az Alapítvány  nyilvántartást  vezet  a támogatókról  (csatlakozókról),  amely  nyifüános.  A
tamogatok  (csatlakozok)  keresere  nevük  nem  hozhato  nyilvanosságra.

7.4. A csatlakozási  szándékot  az Alapítvány  Kurátoránál  kell bejelenteni.

A Kurátornak  van ioqa a csatlakozási kérelem visszautasítására,  erről szóló határozatát nem
köteles  indokolni.

8. Az  Alapítvány  e,qyszemélyes  üqyvezető  szerve  a Kurátor.

8.1.  A Kurátoríő  feladata  az Alapítvány  képviselete  és az alapítványi  vagyon  kezelése.  A Kurátor

hatáskörébe  tartozik  minden  olyan kérdésben  döntés és eliárás,  amelyet  a törvény  és az
alapító  okirat  az alapítvány  üqyvezető  szervének  feladataként  határoz  meq.  A Kurátor  a

ioqszabályi  kötelezettséqeknek  meqfelelően  folyamatos  nyilvántartást  vezet a határozatokról
(határozatok  könyve).  A határozatokat  azok  meqhozatala  után  haladéktalanul  be  kell  vezetnie
a határozatok  könyvébe.

8i.  Az alapítvány bankszámlája felett a Kurátorönállóan  rendelkezik. Az Alapítvány munkavállalói
felett  a munkáltatói  jogokat  a  gyakorolja.  A  szükség  szerint  az Alapító  reszere

tájékoztatast  ad az addig  vegzett  munkájárol,  igy különösen  az alapítvanyi  vagyon  kezeléséről  es

felhasználásáról. A Kurátornak  1oga van 3avas1atot  tenni az Alapito Okirat modosítására,
kiegészítésére,  amiről  az Alapító  dönt.

8.3. A Kurátorra  a Ptk. 3:397. f> (5) bekezdésének  me,qfelelően a Kuratóriumra  vonatkozó
szabályokat  meqfelelően  alkalmazni  kell. A Kurátor  a meqbízatását  díiazás nélkül  látia e/. A
Kurátor  számla  ellenében igényt tarthat a kurátori tevékenységéveí közvetlenül  összefüggö
költsegeinek  megtérítésére.

8.4. A Kurátort  az alapító  kéri  fe/  a tisztséq  elvállalására.  A Kurátori  meqbízatás  a tisztséq

elfoqadásával  iön létre. Az Alapító  a Kurátor  felkérésekor  fiqyelembe  veszi  a Ptk. 3:397 f>-ban,
Ptk, 3:22. f>-ban,  valamint  az Ectv.-ben  írott  összeférhetetlenséqi  szabályokat.

8.5. A Kurátor  2017. április  5. napiától  határozatlan  időre  szóló  meqbízatással:
Ormosy  Gábor (születési  hely, idő: Kaposvár,  1970. március  1.; lakcím:  2096  Uröm,  Gábor
Aron  setany  1.;  any(a  neve:  Budai  Mária).

8.6. A Kurátor  meqbízatása meqszűnik  határozott  ideiű meqbízás esetén a meqbízás
időtartamának  leiártával, meqszüntető  feltételhez  kötött  meqbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével,  a Kurátor  elhalálozásával,  lemondásával,  visszahívásával,  a Kurátor

cselekvőképesséqének  a tevékenyséqe  eílátásához  szűkséqes  körben  történő

korlátozásával,  a Kurátorral  szembeni  kizáró  vaqy  összeférhetetlenséqi  ok  bekövetkeztével,

illetve  az Alapítvány  meqszűnésével.  A Kurátort  meqbízatásának  leiárta előtt  az alapítványi
cél meqvalósításának  közvetlen  veszélyeztetése  esetén az alapítói  ioqok  qyakorlóia  hívhatia
ViSSZa.
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8.7.  Ha a Kurátor  olyan  üqyben  nem  hoz  döntést,  amelyben  az üqyvezető  szervnek  törvényes

kötelezettséqe  érvényesen  határozni,  ez olyan ok, amely miatt  az alapító a Ptk. alapián a
Kurátor,  mint  üqyvezető  szerv kiielölését  visszavonhatia,  és üqyvezetőnek  mást  ielőlhet  ki.

9. ÖsszeférhetetIenségi  szabályok:

9.1. Vezető  tisztséqviselő  az a naqykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképesséqét  a

tevékenyséqe  ellátásához  szükséqes  kőrben  nem korlátozták.  (Ptk. 3:22. f> (1) bek.)

9.2.Nem  lehet  Kurátor  az  a naqykorú  személy,  akinek  cselekvőképesséqét  a tevékenyséqe

ellátásához  szükséqes  körben  korlátozták.

Nem lehet vezető tisztséqviselő  az, akit bűncselekmény  elkövetése miatt ioqerősen
szabadsáqvesztés  büntetésre  ítéltek,  amí,q  a büntetett  előélethez  fűződő  hátrányos
következmények  alól  nem  mentesült.

Nem lehet  vezető tisztséqviselő  az, akit  e foqlalkozástól  ioqerősen  eltiltottak.  Akit  valamely
foqlalkozástól  ioqerős  bírói  ítélettel  eltiltottak,  az eltiltás  hatálya alatt  az ítéletben  meqielölt
tevékenyséqet  folytató  ioqi  személy  vezető tisztséqviselőie  nem lehet.

Az  eltiltást  kimondó  határozatban  meqszabott  időtartamiq  nem  lehet  vezető  tisztsé,qviselő  az,

akit  eltiltottak  a vezető tisztséqviselői  tevékenyséqtől.  (Ptk. 3;22. f> (4)-(6) bek.)

9.3. Az alapítvány  kedvezményezettie  és annak közeli  hozzátartozóia  nem lehet  Kurátor.  Az
alapító és kőzeli  hozzátartozóia  nem lehet  Kurátor.  (Ptk. 397. fi (3)-(4) bek.)

9.4. A Kurátor  nem határozhat  olyan kérdésben,  amelyben  ő maqa, vaqy  hozzátartozóia  (Ptk.
8:1. fi (1) 1.) a határozat  alapián

9.4.1.  kötelezettséq  vaqy  felelősség  alól  mentesül,  vaqy

9.4.2. bármilyen  más előnyben  részesűl,  illetve  a meqkötendő  ioqüqyletben  eqyébként
érdekelt.

9.5. A közhasznú  szervezet  megszűnését  követő  három  évig nem lehet  más  közhasznú  szervezet

vezető  tisztségviselője  az  a személy,  aki  korábban  olyan  közhasznú  szervezet  vezető

tisztségviselője  volt  -  annak  megszűnését  megelőző  két  évben  legalább  egy  évig  -,

9.  amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az állami  adó-  és vámhatóságnál  nyilvántartott
adó-  és vamtartozasat  nem  egyenlítette  ki,

9.  amellyel  szemben  az állami  adó-  és vámhatóság  jelentős  összegű  adóhiányt  tárt  fel,

9,;.  amellyel  szemben  az állami  ado-  es vámhatóság  üzletlezáras  intezkedést  alkalmazott,

vagy  üzletlezárást  helyettesítő  bírságot  szabott  ki,

9.  amelynek  adószámát  az allami  adó-  és vamhatóság  az adózás  rendjéről  szóló  törvény
szerint  felfüggesztette  vagy  törölte.

A Kurátor  meqbízatásának  elfoqadása  előtt  köteles  az Alapítványt  előzetesen  tájékoztatni  arról,

hogy  ha ilyen,  illetve  vezető  tisztséget  mas  közhasznú  szervezetnel  is betölt.

10. Az Alapítvány  vagyona:

Az  Alapítvány  induló  vagyona  100.OOO,-  Ft, azaz  egyszázezer  forint,  amelyet  az Alapító  az Alapító

Okirat alairasával egyidejűleg, 2013. november 11. nap3an a Janka es Társai Ugyvedi Iroda
tag3ana1 ifj. Dr. Janka Ferencnel letetbe helyezte, azzal, hogy azt az Alapítvany nyilvántartásba
vetelet  követően  fizesse  ki (utalja  át) az Alapítvanynak,  mint  kedvezmenyezettnek.

10.  1. Az  Alapítvány  vagyonának  felhasználása:
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jj0jj..  Az Alapítvány  vagyonának  felhasználásáról,  az alapítvány  javára történt további
befizetesekről,  valamint  a kamat hozadekokrol  a  -  az alapitvanyi  celok figyelembe
vételével  -  szabadon  rendelkezhet.

jj2j..  Az Alapítvány  javára  történő  későbbi  befizetések  növelhetik  az Alapítvány  vagyonát,
de közvetlen  alapítványi  célokra  is fordíthatók.

11. Nyifüántartási,  nyilvánossági,  irat-betekintésí  szabályok:

'I 1.1. A  döntéseiről  nyilvántartást  k  vezetni,  amely  tartalmazza:
- a döntések  tartalmát
- a döntéshozatal  időpontját
- a döntés  hatályát.

11.2. A Kurátor  a döntéseit  az érintettekkel  írásban közli.

11.3. Az Alapítvány  működésével  kapcsolatban  keletkezett  iratokba  az Alapítvány  képviselőjével
történt  időpont-egyeztetést  követően  bárki betekinthet.

11.5. Az Alapítvány  köteles az elfogadott  beszámolóját  az adott üzleti év mérleg fordulónapját
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.  Az Alapítvány  köteles a

beszámoló jóváhagyásával  egyide3ű1eg közhasznúsági  mellékletet,  valamint  kiegeszítő  mellékletet
készíteni, amelyet  a beszámolóval  azonos módon köteles letétbe helyezni  és közzétenni.E
kötelezettséqek  teliesítését  a Kurátor  biztosítia.

A közhasznúsági  melléklet  tartalmazza:

a) az Alapítvány  által végzett  tevékenységek  felsorolását;
b) a közhasznu  tevekenysegek  celcsoportjat  és eredményeit;
c) a megfelelő  erőforrások  és megfelelő  tarsadalmi  támogatottság  kimutathatóságát;
d) a vagyon  felhasznalasaval  kapcsolatos  kimutatast;
e) közhasznú  cel szerinti  juttatások  kimutatasát;
f) az Alapítvany  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatasok  értékét,  illetve összegét,  valamint

juttatasban  reszesulo  vezető  tisztségek  felsorolasát.

Az Alapítvány  társadalmi  közös szükséglet  kielégítéséért  felelős  szerwel  kötött megállapodásai

nyilvánosak,  azokba  bármely  személy  betekinthet.

Az Alapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratai és döntései  teljes körűen  nyilvánosak.

A betekintést  a Kurátor  köteles  biztosítani  az Alapítvány  székhelyén,munkaidőben  -  előzetes
egyeztetést  követően  -  munkaidőben  (9.00 - 17.00),  az Alapítvány  székhelyén  iratbetekintési  és

egyidejű  felvilágosítás  adási  jog  biztosításával  

A nyilvánosság  a fentiek  szerint  a Kurátor  döntéseire  is kiterjed.

Az Alapítvány  olyan  szerződései,  melyeket az Alapítvány  társadalmi  közös  szükségletek
kielégítésért  felelős  szervvel  köt a közhasznú  tevékenység  folytatásának  feltételeiről,  nyilvánosak,
azokba  bárki az előző bekezdésben  foglalt  előzetes  egyeztetést  követően  betekinthet.

A  által meghozott,  meghatározott  személyeket  érintő döntéseket  a Kurátor  a döntés
meghozatalától  számított  15 napon belül írásban,  iqazolható  módon  közlmntettekkel,
valamint  ugyanezen  határidőn  belül közzéteszi  az Alapítvány  honlapján  (www.nonprofitpartner.hu).
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. Az  alapítói  jogokat  a jelen  okirat  6. pontban  szereplő  Alapító  gyakorolja  képviselője  útján.  Az

Alapitó  jogutod  nelküli  megszűnesének  eseten  az alapítói  jogok  gyakorlásara  az alabbi  személy

3ogosu1t,  mint alapitói 3ogutod:

Név: Dobákné  Dr. Psenák  Angéla  (1akcím:2040  Budaörs,  Akácía  köz  ű O.)

12.2.  A 12.1.  pontban  tett kijelölés  az Alapítvány  nyilvántartásba  vétele  után már  nem vonható
vissza.

Az alapítói  jogutód  az alapítói  jogok  gyakorlását  cselekvőképessége  íennállásáig,  illetve  az

Alapitvany  megszuneseig  latja  el. Az alapitói  jogok  gyakorlasara  jogosult  szemely  donteseiről  a

 írasban ta3ekoztat3a. Amennyiben az alapitói jogok gyakorlasara kijelölt szemely alapítoi
logok gyakorlására vonatkozo joga - cselekvőképesseg elvesztése vagy mas okbol - megszűnik,
ugy az aíapítoi 3ogok gyakorlasara a kezelo szerv vagy az ügyeszseg erre vonatkozó be3e1entése
alaplán a bírosag jogosult.

13.  Záró  rendelkezések:

j.  Az Alapító  tudomásul  veszi,  hogy  a jelen  Alapító  Okirat  érvényességéhez,  így az

Alapitvány  tevekenysege  megkezdéséhez  annak  bírosagi  nyilvantartásba  vetele  szükseges.

1g.  Az Alapítvány a Ptk. 3:44-47. g-aiban, 3:48. e) (1) bekezdésében, illetve a 3:403. e3 (1)
bekezdésében  foglaltak  bekövetkezese  eseten  megszűnik.  Az Alapítvany  megszunese  eseten  a

tartozások  kiegyenlítese  utan megmaradó  vagyont  a  dontese  szerinti  célra,  amennyiben

ilyen nincs  vagy  döntés  nem születik,  ugy a fennmarado  vagyonrészt  hasonló  celú alapítvany
tamogatasara  kell fordítani.

Az  Alapítvány  nyilvántartásba  vétele  után  az Alapítványt  az Alapító  nem  vonhatja  vissza.  Az  Aiapító

az Alapítvány alapító okiratat modosíthat3a,  amely soran figyelemmel kell lennie arra, hogy semmis
az alapíto  okiratban  az alapítvány  celjanak  modositása,  kivéve,  ha az alapítvany  a celját

megvalosította,  vagy  a cél elerese  lehetetlenné  vált, és az uj cél megvalósításara  az alapitvany

elegendő  vagyonnal  rendelkezík.  Továbbá,  semmís  az alapíto  okírat  olyan  modositasa,  amely  az

alapitványi  vagyonanak  csökkentesere  irányul  vagy  -  ha az alapítvanyhoz  csatlakozas  törtent  -  az

alapitvány 3ogutód  nelkuli megszunese esetere kijelölt kedvezmenyezett  szemelyet megváltoztatja.

1.  Az Alapítvány  nyilvántartására,  felügyeletére,  törvényességi  eílenőrzésére,  továbbá  csöd-,

végelszámolási  es felszámolási  eljárására,  megszuntetesere  az egyesülési  jogrol,  a közhasznú

jogállásról,  valamint  a civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  törvény

rendelkezéseit  kell alkalmazni  az alapítványokra  vonatkozó,  ott meghatározott  eltérésekkel.

Az Alapítvány  működése  felett  az ügyészség  a reá irányadó  szabályok  szerint  törvényességi

ellenorzési  jogot  gyakorol.

Ha az Alapítvány  működésének  törvényessége  másképp  nem  biztosítható,  az ügyész  a bírósághoz

fordulhat.  A bíróság  hataridő  kitűzésével  kotelezi  az alapitvány  kezelőjét,  hogy  az alapitvány

jogszabálynak  megfelelő  működését  állítsa  helyre.  A határidő  eredménytelen  eltelte  után  a bíróság
az alapítvanyt  megszunteti.

j.  A jelen  Alapító  Okiratban  nem szabályozott  kérdésekben  a Ptk. 3:378-404.  g-aiban  foglalt

rendelkezéseket,  a 2011evi  CLXXV.  Törveny  (Ectv.)  szabalyait,  gazdálkodási  kérdesekben  a

350/201  1 (X1í.30)  Kormanyrendelet  rendelkezeseit  kell megfelelően  alkalmazni.
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Budapest,  2017.  április  5.

IFUA  Nonproíit  Partner  Közhasznú  Nonprofit

Korlátolt  Felelősségű  Társasag,  mint  Alapito

Képviseletében..

Porubcsánszki  Katalin  Uqyvezető

A jelen  Alapító  Okiratot  a mai napon  kelt alapítói  határozatokba  foglalt  módosításokkal  egységes

szerkezetbe foglaltam es e11en3egyzem. A 2011. evi CLXXXI. tv. 38. g-anak (2) bekezdese alapján
ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a 3e1en Alapitó Okirat egyseges szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az alapíto okirat módosítasok alaplan hatalyos tartalmanak.

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. április  5. napián:

Dr. Bíró
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