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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány „Vidám 
Gyermeknap" rendezvényének 
támogatására 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (2481 Velence, Szabolcsi út 3.) 
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy 2010. május 28-án pénteken 10 és 15 
órakor „Vidám Gyermeknap" címmel a Fővárosi Nagycirkuszban segélykoncertet 
rendeznek hátrányos helyzetű gyermekek részére 1.500,-Ft/db egységáron. A 
segélykoncert megszervezéséhez kérnek támogatást. A 2010. évben 10. alkalommal 
megrendezendő előadáson 4000 árva és hátrányos helyzetű gyermeket szeretnének 
vendégül látni, emlékezetessé téve részükre ezt a napot. 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság a kérelmet 2010. március 23-án, a 
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a soron következő ülésén megtárgyalja. A 
Bizottságok döntéseit az elnökök a képviselő-testületi ülésen ismertetik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány (2481 Velence, Szabolcsi út 3.) „Vidám Gyermeknap" című 
a Fővárosi Nagycirkuszban 2010. május 28-án (pénteken) megtartandó segélykoncertjére 
100 db jegy megvásárlására bruttó 150.000,-Ft támogatást biztosít - megállapodás 
keretében - a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkeretéből. A 
megvásárolt jegyek a kőbányai általános iskolák hátrányos helyzetű tanulói között 
kerülnek kiosztásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné és 

Hajdú Péter főosztályvezetők 

Budapest, 2010. március 31. 

Ve'rbM 

Törvényességi-szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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1. oldal, összesen: 1 

Pámel Ferencné frK-mL> 
Feladó: "kobph" <kobph@kobanya.hu> 
Címzett: "Verbai Lajos" <pamelne.marcsi@kobanya.hu> 
Elküldve: 2010. március 22. 9:30 
Melléklet: X-ik ker. Polgármester Úr részére, 2010. május 28-i Segelykoncert.doc 
Tárgy: Fw: Segélykoncert 2010. május 28. 10 és 15 óra ,, 
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Originál Messáge 

From: <dezso 
To: <hivatal@kobanya.hu> 
Sent: Wednesday, March 17,2010 8:27 AM 
Subject: Segélykoncert 2010. május 28. 10 és 15 óra 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Mellékelten küldöm Önnek a kérést a 2010-es Segélykoncertre. 
Kérem ha lehetséges a kerületi újságban megjeleníteni a hírt. 
Tisztelettel, Isten áldását kívánom: 
Baricz Dezső 
Programszervező 
Tel: 061/354-0780; 06/20/886-4010 

2010.03.22. 

mailto:kobph@kobanya.hu
mailto:pamelne.marcsi@kobanya.hu
mailto:hivatal@kobanya.hu


1. oldal, összesen: 1 

Pámel Ferencné (Pft-M « * > 

Feladó: "kobph" <kobph@kobanya.hu> 
Címzett: "Verbai Lajos" <pamelne.marcsi@kobanya.hu> 
Elküldve: 2010. március 22. 9:30 
Melléklet: X-ik ker. Polgármester Úr részére, 2010. május 28-i Segelykoncert.doc 
Tárgy: Fw: Segélykoncert 2010. május 28. 10 és 15 óra 

F\ * F 

Originál Messáge 
From: <dezsoJ^aptisiasegely,hu> _ . - l/.líj.^' ÁVA * 
To: <hivatal@.kobanva.hu> \ ( C L ^ 1 ' $ ^ \ 

L Sent: Wednesday, March 17, 2010 8:27 AM 
Subject: Segélykoncert 2010. május 28. 10 és 15 óra 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Mellékelten küldöm Önnek a kérést a 2010-es Segélykoncertre. 
Kérem ha lehetséges a kerületi újságban megjeleníteni a hírt. 
Tisztelettel, Isten áldását kívánom: 
Baricz Dezső 
Programszervező 
Tel: 061/354-0780; 06/20/886-4010 

2010.03.22. 

mailto:kobph@kobanya.hu
mailto:pamelne.marcsi@kobanya.hu


Jézus mondja: „Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az En nevemben az Engem fogad be. " (Máté: 18:5.) 

Kőbánya X. Kerületi Önkormányzata 
Verbai Lajos Polgármester Úr részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Mindenekelőtt szeretnék sok erőt, bölcsességet, és Isten áldását kívánni életére, munkájára. 

A Baptista Szeretetszolgálat 2010. Május 28-án, pénteken 10 és 15 órától Segélykoncertet szervez 
„Vidám Gyermeknap" címmel a Fővárosi Nagycirkuszban. 
Az elmúlt 9 évben több mint 20.000 árva és hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoztunk meg és tettük 
emlékezetessé számukra a Gyermeknapot. A legutóbbi rendezvény 2009. Június 11-én volt a Fővárosi 
Nagycirkuszban, ahol 2000 gyermeket láttunk vendégül. 

Folytatva a hagyományt, 2010-ben 10-ik. alkalommal, minden eddiginél nagyobb előadásokkal 
készülünk. A helyszín a jól bevált Fővárosi Nagycirkusz, ahol két előadással közel 4000 árva és hátrányos 
helyzetű gyermeket szeretnénk vendégül látni. A gyermekek részt vesznek egy koncerten, ahol fellépnek: 
Princess együttes, Presidance tánccsoport, Rúzsa Magdi, Tóth Vera, Király Viktor, Mujahid Zoltán 
énekesek, megtekinthető lesz két órás Cirkusz előadás. 

A program része még, hogy 5-10 limuzinnal 100-200 a Nyugati pályaudvarra külön vonattal 
érkező árva és hátrányos helyzetű gyermekeket szeretnénk a Fővárosi Nagycirkuszhoz konvojban, rendőri 
kísérettel eljuttatni, amelyben a fellépő művészek és a főtámogatók is részt vesznek. 

r r r 

Fővédnöke: Sólyom László Köztársasági Elnök Ur és Göncz Árpád Elnök Ur 

Műsorvezetője: Gundel Takács Gábor és Vujity Tvrtko 
Helyszíne: Fővárosi Nagycirkusz, Időpontja: 2010.május 28.10 és 15 óra 

Igen Tisztelt Polgármester Úr! 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Segélykoncert megszervezéséhez illetve 
lebonyolításához nyújtson segítséget. A rendezvények költségei 3.000.000. Ft, mely a Fővárosi 
Nagycirkusz bérleti díját + a Cirkusz előadásokat is tartalmazza. Tisztelettel kérem Önt, támogatói jegyek 
megvásárlásával (melyek ára: 1500 Ft/db) tegye lehetővé néhány gyermek részvételét a „Vidám 
Gyermeknapon". Természetesen bármilyen dologi vagy más fajta támogatást is elfogadunk a 
gyermekeknek. A támogatás összegét az alábbi számlaszámra szíveskedjék átutalni: KDB bank 
13555555-55555555-55555555 
Készséggel felajánljuk, hogy az Ön által javasolt hátrányos helyzetű gyermekalapítványokat meghívjuk a 
segélykoncertre. 
Segítségét előre is köszönöm! 
Isten áldását kívánva, maradok tisztelettel: 

Baricz Dezső s.k. programszervező 
Tel: 061/354-0780; 06/20/886-4010 

Budapest, 2010. március 17. 
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EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az Alapítvány neve 

Az Alapítvány neve: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

2.§ 
Az Alapítvány székhelye 

Az Alapítvány székhelye: 2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 3. 

Az Alapítvány Alapítója 

Az Alapítvány Alapítója: a Magyarországi Baptista Egyház (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 31., 
nyilvántartási száma: 7, ügyszám: 7 Pk. 63364, Fővárosi Bíróság) (a továbbiakban: az Alapító). , 

Az Alapítvány célja, jogállása 

(1) Az Alapítvány célja: 

a) Jézus Krisztus szeretetparancsa jegyében a hazánkban és a környező országokban élő 
rászoruló embereknek az egyéni és a gyülekezeti szeretetszolgálat lehetőségeit meghaladó 
anyagi (és egyéb) szükségleteinek alkalmi és rendszeres kielégítése; 

b) A fizikai szükségletekben való segítéshez (élelmiszer, ruhaakciók, stb.) kapcsolódva 
szellemi-lelki segítés az evangélium felmutatásával; 

c) A keresztyén misszióban - különös tekintettel annak karitatív tevékenységeiben -
tevékenykedő személyek ül. szervezetek munkájának támogatása; 

d) Magyarországon és külföldön arra rászoruló menekültek, szegények, idősek, betegek, 
árvák, valamint az őket gondozó intézmények, kórházak, gyermekotthonok támogatása, az 
ezt szolgáló segélyszállítmányok összegyűjtése, rendeltetési helyére való eljuttatása, 

e) Céljai elérése érdekében épületek felújítása, esetleg újak építése. 

(2) Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: "KHTV") 26. §-a c) pontjának 2. és 11. alpontjaiban 
foglalt, a következő közhasznú tevékenységeket látja el: 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 
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(3) Az Alapítvány célkitűzéseiben foglaltakat úgy kell teljesíteni, hogy az összhangban álljon a (2) 
bekezdésben megnevezett közhasznú tevékenységek szabályaival. 

(4) Az Alapítvány Ki ITV 5. §-ában foglalt rendelkezések alapján kiemelkedően közhasznú szervezet, 
tekintettel arra, hogy a menedékjogról szóló 1997. évi CXXX1X. törvény hatálya alá tartozó külföldiek 
ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) £orm. rendelet 1. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 
30. §-a (1) bekezdésének a), b), c), d), g) és i) pontjaiban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. §-anak (4) bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 45. §-ában és 47. §-ának (!) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerinti közfeladatokat iát el. 

(5) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési 
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, ilyen 
tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. 

5.§ 
Az Alapítvány jellege 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságok és személyösszességek csatlakozhatnak, akik a 4. §-ban 
megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak, és a jelen Alapító Okiratban 
foglaltakat elfogadják. 

6.§ 
Az Alapítvány vagyona 

(1) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által befizetett 300.000.- Ft, azaz Háromszázezer 00/100 
lóri nt. 

(2) Az Alapítvány bevételei: 
a) az Alapító befizetése, 
b) az alapítványi tőke hozadéka, 
c) a közérdekű kötelezettségvállalások, 
d) magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaságok és személyösszességek pénzbeli, dologi, valamint tevékenység 
adományai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

e) egyéb források. 

(3) A teljesített adomány vissza nem vonható, illetve vissza nem adható. 
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(4) Az Alapítvány vagyona a 4. §~ban meghatározott célok megvalósítására teljes mértékben 
felhasználható: . . 

;.,) a Kuratórium által megvizsgált és jóváhagyott, magyar és külföldi természetes és jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli személyösszességektöl érkező segélykérelmek 
teljesítése; 

b) a Kuratórium által megvizsgált és jóváhagyott, magyar és külföldi kormányzati és nem
kormányzati szervek és szervezetek által tett felhívásokhoz történő csatlakozás; 

c) a Kuratórium bármely tagja által javasolt, a Kuratórium által megvizsgált és jóváhagyott 
támogatás nyújtása rászoruló személyek, intézmények, szervezetek részére; 

ú) a Kuratórium bármely tagja által javasolt, a Kuratórium által megvizsgált és jóváhagyott 
beruházás támogatása és/vagy megvalósítása. 

(5) Az Alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos utalványozásra, valamint az Alapítvány 
bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök, illetve Szilágyi Béla együttesen jogosult. 

(6) Az Alapítvány vállalja, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

(7; AZ Alapítvány a eel szerinti tevékenységéből, illetve az esetleges vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. 

st) AZ Alapítvány gazdálkodási eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratában 
meghatározott tevékenységekre fordítja. 

Az Alapítvány kezelő szeme 

(1) Az Alapítvány kezelő szerve a héttagú Kuratórium, amely dönt az Alapítványi vagyon 
téí használásáról. 

A Kuratórium tagjai és az összeférhetetlenségi szabályok 

(2) A Kuratórium az Alapító által határozatlan időre kijelölt tagjai: 
a) Szenczy Sándor (elnök) (2481 Velence, Szabolcsi út 3.) 
b) Dr. AImási Mihály (alelnök) (2310 Szigetszentmiklós, Révsor 24.) 
c) Pátkai Béla (alelnök) (1191 Budapest, József Attila u. 70.) 
ri) Bereczki Lajos (4031 Debrecen, Derék u. 130. fsz. 2.) 
e) Mészáros Kornél (2230 Gyömrő, Határ u. 19.) 
f) Sípos Sándor (7633 Pécs, Endresz Gy. u. 17.) 
g) Szilágyi Béla (2022 Tahitótfaíu, Szentendrei út 93.) 

(3) A kuratóriumi tagság elhalálozással, lemondással, vagy az Alapító általi visszahívással szűnhet 
meg Az Alapító kizárólag a Kuratórium egészét hívhatja vissza, a Kuratórium egyes tagjait külön-
külön nem, továbbá kizárólag akkor, ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját 
veszélyezteti. A Kuratórium bármely okból megüresedett helyére az Alapító új tagot jelöl a 
megüresedéstöl számított 60 napon belül. 



(4) Bármely közhasznú szervezet megszűntét kővető két évig nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának 
tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 

(5) A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg az Alapítványnál is betölt, 
valamint a Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetné! is vezető tisztséget tölt be. 

(6) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, 

nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A Kuratórium ülései 

(7) A Kuratórium évente legalább kétszer ülésezik. A Kuratórium ülését akkor is össze kell hívni, ha 
azt a Kuratórium legalább három tagja vagy a Felügyelő Bizottság az ok, a cél és a napirend 
megjelölésével az elnöknek írásban indítványozza. 

(8) A Kuratórium üléseire a tagokat az elnök, akadályoztatása esetén az általa előzetesen írásban 
kijelölt alelnök az ülést megelőzően 30 nappal feladott levélben hívja meg a Kuratórium ülésének helye 
és ideje, valamint a napirendi pontok megjelölésével. 

(9) A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. 

(10) Abban az esetben, ha a szabályszerűen összehívott Kuratórium nem határozatképes, a Kuratórium 
ülését el kell halasztani, és megismételt ülést kell összehívni. A Kuratórium megismételt üléséről a 
Kuratórium első ülésére szóló meghívóban is lehet rendelkezni, meghatározva a Kuratórium 
megismételt ülésének helyét és idejét. 

(11) A napirenden nem szereplő, de a Kuratórium bármely tagja által javasolt kérdés megtárgyalása 
csak valamennyi tag jelenléte és beleegyezése esetén lehetséges. 

(12) A Felügyelő Bizottság bármely és minden tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási és 
indítványozási joggal részt vehet, a Kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság tagjait a jelen Alapító 
Okirat 7.§ (8) bekezdése szerinti meghívóval meg kell hívni. 

(13) A Kuratórium ülései zártak, azonban azokra a Kuratórium tagjainak indítványára szakmai és más 
tanácsadókat a jelen Alapító Okirat 7.§ (8) bekezdése szerinti meghívóval meg lehet hívni. 

(14) A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa előzetesen írásban kijelölt személy 
(levezető elnök) vezeti. 
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(15) A Kuratórium döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Az éves beszámoló es a 
közhasznúsági jelentés elfogadásáról a Kuratórium a Felügyelő Bizottság véleményének meghallgatása 
után egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 

(16) A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a szavazásra 
bocsátott kérdést a Kuratórium újratárgyalja, és megismételt szavazással dönt. Amennyiben a 
megismételt szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, a szavazásra bocsátott kérdés elutasítottnak 
tekintendő. 

(17) A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a jelenlévők felsorolását, a 
tanácskozáson elhangzottak lényegét, valamint a döntéseket, összhangban a jelen Alapító Okirat 7.§ 
(18) bekezdésében meghatározottakkal. A jegyzőkönyvet az elnök által az ülésen felkért személy 
vezeti, az elnök írja alá, és azt az egyik jelenlévő tag aláírásával hitelesíti. 

(18) A Kuratórium döntéseiről köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a döntés 
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A Kuratórium bármely 
tagjának kérésére név szerint fel kell tüntetni azt, hogy az ilyen személy a döntés mellett vagy az ellen 
szavazott. 

Éves beszámoló és Közhasznúsági jelentés 

(19) A Kuratórium elnöke az Alapítvány működéséről és az alapítványi vagyon felhasználásáról éves 
beszámolót, valamint a KHTV 19. §-a szerinti közhasznúsági jelentést készít, amelyeket a Felügyelő 
Bízottságnak megküld, és a Felügyelő Bizottság véleményez. Az éves beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

Nyilvánosság 

(20) A Kuratórium döntéseit, a döntést követő 30 napon belül, az érintettekkel a Kuratórium elnöke 
írásban közli, illetve, a döntés jellegétől függően, székhelyén kifüggesztéssel, illetve a jelen Alapító 
Okirat 7.§ (25) bekezdésében meghatározott módon nyilvánosságra hozza. 

(21) Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén, hivatali 
időben, a Kuratórium elnökével, vagy az általa írásban kijelölt személlyel előzetesen egyeztetett 
időpontban bárki betekinthet. Az iratbetekintés iránti kérelmet a Kuratórium elnökéhez kell írásban 
benyújtani, és az iratbetekintés időpontja nem lehet a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt (15) 
munkanapnál későbbi időpont. 

(22) Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe az Alapítvány székhelyén, hivatali időben, a 
Kuratórium elnökével, vagy az általa írásban kijelölt személlyel előzetesen egyeztetett időpontban 
bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintés iránti kérelmet a 
Kuratórium elnökéhez kell írásban benyújtani, és az iratbetekintés időpontja nem lehet a kérelem 
kézhezvételétől számított tizenőt (15) munkanapnál későbbi időpont. 

(23) A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, illetve 
az Alapító előzetes írásbeli kérelme alapján az Alapító Közgyűlését az Alapítvány végzett munkájáról, 
az Alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. 
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(24) Az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról az Alapító Közgyűlése 
előtt a Kuratórium elnöke évente beszámol, illetve azokat az Alapító hivatalos lapjában (Békehírnök) 
közzéteszi. 

(25) Az Alapítvány jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének, valamint gazdálkodásának 
legfontosabb adatait egy országos napilap (Népszabadság), illetve az Alapitó előzetes írásbel. kérelme 
alapján az Alapító hivatalos lapja (Békehírnök) útján is nyilvánosságra hozza. 

8.§ 
Az Alapítvány felügyelete, Felügyelő Bizottság 

(1) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. 

A Felügyelő Bizottság tagjai és az összeférhetetlenségi szabályok 

(2) A Felügyelő Bizottságnak három (3) az Alapító által határozatlan időre felkért tagja van; 
a) Dr. Világost Gábor (elnök) (8000 Székesfehérvár, Stomfai u. 12.) 
b) Szabados Argentína (alelnök) (1093 Budapest, Lónyai u. 28.1/7.) 
c) Besze ístván (Kiskunfélegyháza, IX. kerület, 258.) 

(3) A Felügyelő Bizottság bármely okból megüresedett helyére az Alapító új tagot jelöl a 
megüresedéstöl számított 60 napon belül. 

(4) A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el, azonban e tevékenységükkel 
kapcsolatosan felmerült költségeik tekintetében költségtérítésre jogosultak. 

(5) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki 
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - , illetve 

d) a fenti a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

(6) Bármely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány Felügyelő 
Bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

(7) A Felügyelő Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg az Alapítványnál is betölt, 
valamint a Felügyelő Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be. 
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A Felügyelő Bizottság ülései 

(8) A Felügyelő Bizottság határozatait üléseken hozza A Felügyelő Bizottság f ^ * * ^ * " 
ülésezik, a2nban ülését akkor is össze kell hívm, ha azt a Felügyelő Bizottság legalább ket tagja vagy 
a Kuratórium az ok, a cél és a napirend megjelölésével az elnöknek írásban mdítványozza. 

(9) A Felügyelő Bizottság üiéseire a tagokat azelnök, akadályoztatása esetén « • > * £ " £ £ 
megelőzően 30 nappal feladott levélben hívja meg a Felügyelő Btzottsag ülésének helye es ,deje, 
valamint a napirendi pontok megjelölésével. 

(10) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. 

(11) Abban az esetben, ha a szabályszerűen összehívott Felügyelő Bizottság nem > * * * * * £ ^ 
Fel gyelő Bizottság ülését el kell halasztani, és megismételt ülést kell összehfvn,. A Felügyel 
BizoSág megismételt ülésérfl a Felügyelő Bízottság első ülésére szóló meghívóban u iehet 
rendelkezni, meghatározva a Felügyelő Bizottság megismételt ülésének helyét és idejét. 

(12) A napirenden nem szereplő, de a Felügyelő Bízottság bármely tagja által javasolt kérdés 
megtárgyalása csak valamennyi tag beleegyezése esetén lehetséges. 

(13) A Feiügyelő Bizottság ülései zártak, azonban azokra a Felügyelő Bizottság tagjainak indítványára 
a Kuratórium elnökét vagy bármely tagját, az Alapítvány bármely munkavállalóját, szakma, és mas 
tanácsadókat a jelen Alapító Okirat 8.§ (9) bekezdése szerinti meghívóval meg lehet hívni. 

{14) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti. 

(15) A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. 

(16) A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a 
szavazásra bocsátott kérdést a Felügyelő Bizottság újratárgyalja, és megismételt szavazassa! dönt. 
Amennyiben a megismételt szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, a szavazásra bocsátott kerdes 
elutasítottnak tekintendő. 

(17) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzökönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a jelenlévők 
felsorolását, a tanácskozáson elhangzottak lényegét, valamint a döntéseket. A jegyzőkönyvet az elnök 
által az ülésen felkért személy vezeti, az elnök írja alá és azt a Felügyelő Bizottság harmad.k tagja 
aláírásával hitelesíti. 

(18) A Felügyelő Bizottság egyebekben a saját maga által megállapított ügyrendje szerint jár el. 

A Felügyelő Bizottság hatásköre 

(19) A Felügyelő Bizottság a jelen Alapító Okirat 8.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenysége 
során a Kuratóriumtól, illetve a Kuratórium elnökétől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja, illetve azokról másolatot készíthet. 

(20) A Felügyelő Bizottság bármely és minden tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási és 
indítványozásí joggal részt vehet, a Kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság tagjai meghívót kapnak. 
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(21) A Feiügyelö Bizottság előzetesen véleményezi az Alapítvány működéséről és a a ' • * £ £ £ 
vagyon felhasználásáról szóló éves beszámolót, valamint a KHTV 19. H.szerint, közhasznúság, 
jelentést, amelyet a Kuratórium elnöke készített, majd véleményét megküldi a Kuratónumnax. 

(22) A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy A j k é i t 

a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekért 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését tesz, szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(7%) A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon 
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 
Felügyelő Bizottság is jogosult. 

(24) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 

9.§ 
Az Alapítvány képviselete 

Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke - a Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén az 
általa adott egyedi írásbeli meghatalmazás alapján a Kuratórium bármely tagja - önállóan, az 
Alapítvány működésével kapcsolatos minden ügyre kiterjedően látja el. 

10. § 
Záró rendelkezések 

(1) Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyon teljes összege az Alapító által létrehozott, 
de az Alapítótói független, a jelen Alapító Okirat 4. §-ában foglalt célokhoz hasonló célokat 
megvalósító autonóm szervezetre vagy szolgálatra száll. Amennyiben a fent meghatározottaknak 
megfelelő szervezet vagy szolgálat nem működik, a Ptíc. vonatkozó általános szabályai irányadóak. 

(2) A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv általános 
szabasyai, a KHTV rendelkezései, valamint a mindenkori hatályos pénzügyi rendelkezések az 
irányadóak. 
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A FENTIEK TANÚSÍTÁSÁUL az Alapító képviselői útján aláírja a jelen Alapító Okiratot. 

Budapest, 2000. Október 16. 
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