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Tárgy: Javaslat a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány támogatási 
kérelmének megtárgyalására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Velence, Szabolcsi út 3.) a mellékelt 
levél alapján támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz 80 fő árvízkárosult 
gyermek egyhetes budapesti táboroztatásának támogatására. 

A kérelmet a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság, valamint a 
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság soron következő ülésén megtárgyalja. A 
Bizottságok döntéseit az elnökök a Képviselő-testület ülésén ismertetik. 

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

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Velence, Szabolcsi út 3.) kérelmére az 
árvízkárosult gyermekek budapesti táborozási költségeihez bruttó ,-Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottság tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné és 

Hajdú Péter főosztályvezetők 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Velence, Szabolcsi út 3.) kérelmét nem 
támogatja. 
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Felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2010. augusztus 9. 

Vebailiajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Nesztelílstváy 
jegyző 

r#A 
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Tisztelt Polgármes terem: 

B U D A P E S T I'-ŐVÁ^QS-X. KU?kíáp)S^v 
KŐBÁNYAI Ö N K O Í F M A N Y Z ' A T \ 

Polgármesteri Hivatala , 

o 

2010JÚL07. ' 

.7 db 
melléklet 

Előadó: 

Mint On előtt is ismert a mostani árvizek során rengeteg család otthona ment tönkre részben vagy - sok 
esetben - egészben. A családok kilátástalan helyzetén a lehetőségekhez képest mindenki segíteni próbál 
határokon belül és kívül. Még távoli országok is késztetve érzik magukat, hogy enyhítsenek a károsultak 
helyzetén, fájdalmán. Példaként: az arab nagykövetek tanácsa ismereteim szerint az elmúlt napokban a 
Külügyminisztériumban jelentett be egy jelentősebb anyagi hozzájárulást és a szaúdi nagykövet külön 
tárgyalt országa részvételéről a kárenyhítésben. Az USA-ból házépítéshez kaptunk felajánlást. 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet, sokrétű támogatást nyújt a 
kezdetektől a károsultaknak. 
Az árvízi projektek keretei között 80 gyermeket látunk: vendégül (Vilmány, Hidasnémeti, Tornyosnémeti, 
Vizsoly, Gönc, Hemádszentandrás, Felsőzsolca, Edelény) egy-egy hetes budapesti üdültetését 
szervezzük, kiknek a háza végérvényesen elpusztult lakhatatlan. 
A gyerekek többségében, még soha nem jártak Budapesten és lelkileg is megviselte őket az elmúlt 
időszak történése. Az üdültetéssel nem csak nekik adunk alkalmat a megpróbáltatások kiheverésére, de 
szüleik is nyugodtabbak lehetnek ebben az időszakban. 

A szállás Boda Attila ráckevei önkormányzat képviselőjének felajánlásával történik. 
Helyszíne: Oázis Park Motel 2300 Ráckeve, Dr. Mészáros Lajos u. 42. szám. 
Egy gyermek heti étkeztetése 15.000-20.000,- Ft. Ez összesen 80 gyermek és 10 fő kísérő részére 
1.500.000-2.000.000,- Ft között van, ami tartalmazza a programok költségeit is. 
A táborok időpontja: 2010. július 13-20-igés augusztus 8-13 ig. 
Programok:Budai Vár, Parlament, Margitsziget, Állatkert, Vidámpark, Fővárosi Nagycirkusz, Aqualand 
Strand Ráckeve, lovaglás, íjászat, kézműves foglalkozások, társasjátékok. 

Igen Tisztelt Polgármester Úr! 

Ebben kérném az Ön segítségét. Kérem Önt, hogy lehetősége szerínt^segítse pénzheji adománnyaL-a--
gyerekek étkeztetését és táboroztatását^ vagy egy napon az Önkormányzat vendégül látná a gyermekeket. 

"^Minden adomány, forint segíthet ebben a helyzetben és sürgős lépéseket igényel. 
További egyeztetés és kapcsolatfelvétel: Baricz Dezső /programszervező/ Tel.: 06/1/354-0780; 
06/20/886-4010, Mail: dezso@baptistasegely.hu 

Isten áldását kívánva maradok tisztelettel: 

Budapest, 2010. június 16. 

%^ÍHC/U tetibo <&-b~$%-\OLo 
Székhely: Velence, 2481 Szabolcsi út 3. Postacím: Budapest, 1391 Pf. 241 Tel.: (06-1) 3S4-0780 Fax: (06-1) 302-0982 E-mail: hbald@hbaid.org Web: www.baptistasegely.hu  

Bank: OTP 11736082-20054403; Adószám: 18485529-1-07; Regisztrációs szám: Fejér Megyei Bíróság Pk. 62.047/1996; Nyilvántartási szám: 420; 
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EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 

1.8 
Az Alapítvány neve 

Az Alapítvány neve: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

2.§ 
Az Alapítvány székhelye 

Az Alapítvány székhelye: 2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 3. 

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

Az Alapítvány vagyona 

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

(2) Az Alapítvány bevételei: 
a) az Alapító befizetése, 
b) az alapítványi töke hozadéka, 
c) a közérdekű kötelezettségvállalások, 
d) magyar és kfllföldi 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 mertékben 
felhasználható: 

;..; a Kuratórium áltat megvizsgált és jóváhagyott, magyar ás külföldi természetes és jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli szcinéiyösszességektöl érkező segélykérelmek 
teljesítése; 

b) a Kuratórium által megvizsgált és jóváhagyott, magyar és külföldi kormányzati és nem-
kormányzali 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; 

cl) 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. 

(1) A?. Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve az esetleges vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. 

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

7-§ 
Az Alapítvány kezelő szene 

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

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. Almási Mihály (alelnök) (2310 Szigetszentmiklós, Révsor 24.) 
c) Pátkai Béla (alelnök) (1191 Budapest, József Attila u. 70.) 
d) 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 Tahitótfalu, Szentendrei út 93.) 

(3) A kuratóriumi tagság elhalálozással, lemondással, vagy az Alapító általi visszahívással szűnhet 
meg Az Alap/tó 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 
megüresedéstő! számított 60 napon belül. 



(4) Bármely közhasznú szervezet megszűntét követő 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, itietve 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 szervezetnél 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 ós 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 jegyzökönyvet 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 
Bizottságnak 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 kővető 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 tizenöt (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 Alapító előzetes írásbeli kérelme 
alapján az Alapító hivatatos lapja (Békehírnők) útján is nyilvánosságra hozza. 

8.§ 
Az Alapítvány felügyelete, Felígyetá 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. Világosi Gábor (elnök) (8000 Székesfehérvár, Stomíai u. 12.) 
b) Szabados Argentína (alelnök) (1093 Budapest, Lónyai u. 28.1/7.) 
c) Besze István (Kiskunfélegyháza, IX. kerület, 258.) 

(3) A Felügyelő Bizottság bármely okból megüresedett helyére az Alapító új tagot jelöl a 
megüresedéstől 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 ^ ^ * ^ 
ülésezik, azonban ülését akkor is össze kell hívni, ha azt a Felügyelő B.zottság legalább két tagja vagy 
a Kuratórium az ok, a cél és a napirend megjelölésével az elnöknek írásban mdítványozza. 

(9) A Fetügyeló Bizottság üléseire a tagokat az'elnök, akadályoztatás» « ^ » ^ " £ ? 
megelőzően 30 nappal feladott levélben hívja meg a Felügyelő Bizottság ülésének helye és .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 * * « % ^ 
Felügyeíó Bizottság ülését el kell halasztani, és megismételt ülést kell öss rtjiAIW | £ & 
BizoSág megismételt ülésérő. a Felügyelő Bizottság első ülésére szóló meghívóban » lehet 
rendelkezni, meghatározva a Felügyelő Bizottság megismételt ülésének helyét és idejét. 

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

(13) A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azonban azokra a Felügyelő Bizottság tagjainakjndftvfayta 
a Kuratórium elnökét vagy bármely tagját, az Alapítvány bármely munkavállalója^ szakmai és más 
tanácsadókat a jelen Alapító Okirat «.§ (9) bekezdése szerinti meghívóval meg lehet hí vm. 

(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 Kérdés 
elutasítottnak tekintendő. 

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

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

A Felügyelő Bizottság hatáskőre 

(19) A Felügyelő Bizottság a jelen Alapító Okirat 8.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenysége 
során a Kuratóriumtól, illetve a Kuratórium elnökétől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól ped,g 
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 
indítványozás! joggal részt vehet, a Kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság tagjai meghívót kapnak. 

8 



(21) A Felügyelő Bizottság előzetesen véleményezi az Alapítvány működéséről és " í J J J 
vagyon felhasználásáról szóló éves beszámolót, valamint a KHTV 19. §-a szerint, közhasznúság, 
jelentést, amelyet a Kuratórium elnöke készített, majd véleményét megküldi a KuratónumnaK. 

(22) A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy bekéi 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 teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapoz* tény merült fel. 

(2?) A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványám - annak megtételétől számított harminc napon 
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium ősszeh.vasára 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 

Az Alapítvány képviselete 

Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöké - 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 Alapitótól 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 Ptk. vonatkozó általános szabályai irányadóak. 

(2) A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv általános 
szabaiyai, 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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