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Újlak Diákalapítvány
2015. december 1. napján kelt módosításokkal
EGYSÉGES SZERKEZETŰ
ALAPÍTÓ OKIRATA

I.
AZ ALAPÍTÓ ADATAI
1. Név: Budapest XVII. kerületi Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
2. Cím: 1173 Budapest, Újlak u. 110.
II.
AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA
1. Az Alapítvány neve: Újlak Diákalapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
2. Az Alapítvány székhelye: 1173 Budapest, Újlak u. 110.
3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy
4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
5. Az Alapítvány céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:
a. Törekszik az Alapító intézményének és környékének optimális közművelődési
modelljének kialakítására, a művészeti mozgalmakat segíti, a humán információs
szolgáltatások kialakítását kezdeményezi, azok munkájában részt vállal
b. Az Alapító intézményében folyó munka segítése mind pedagógiai, mind gazdasági és
egyéb ügyekben
c. Új pedagógiai módszerek támogatása, tehetséggondozás, gyengébb tanulók
felzárkóztatásának biztosítása. Törekszik a hátrányos helyzetű gyermekek hathatós
támogatására
d. A jövő egészséges emberei érdekében támogatja az életmódtechnika programját, a
verseny- és tömegsportban folyó munkát, figyel az egészségvédelmi és
környezetvédelmi problémákra, s azok megoldásához lehetőséget biztosít
e. Kezdeményezi és támogatja a pedagógiai kutatásokat, a diákok és pedagógusok
nyelvtanulási lehetőségeit, számítástechnikai kultúrájának fejlesztését
f. Támogatja a tanulók szabadidős, napközis tevékenységét, táborokat szervez és
támogat, a diákok pihenésének, testi fejlődésének, egészségvédelmének,
környezetvédelmi, művészeti fejlődésének érdekében
g. Támogatja az idegen nyelvek gyakorlását
h. Kapcsolatot létesít más iskolák, országok tanulóival, nevelőivel
i. Törekszik a testvérkapcsolatok létrehozására is

6. Az Alapítvány jellege:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az
Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja.
Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való
csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli
adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli
konkrét cél érdekében kerülhet sor.
A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával
nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek,
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot
Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket,
szervezeteket illethetne.
Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek
figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb
bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen
Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
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III.
AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA
1. Induló vagyonként az Alapító 20.000,-Ft, azaz Húszezer forintot bocsátott az Alapítvány
rendelkezésére.
2. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon
használhatja fel.
3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok
megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a
célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.
4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai
megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek
alárendelten, azaz másodlagosan gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet, és
vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés
elfogadásával is gyarapíthatja.
5. Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten
tartja nyilván.
6. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a
Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe
fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. A Kuratórium az Alapítvány

vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi
szervezetet, szakértőt vonhat be.
7. Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében
adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő
adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
8. Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítói, tagjai – a
vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával
nem felelnek.
IV.
AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA
1. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona, valamint annak
hozadékai és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium
kezeli.
2. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel
döntenek.
3. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II./5. valamint 6.1
pontjában felsorolt célok megvalósításának valamint tevékenységek kifejtésének jellegét.
Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, szociális segély
kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik A
pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az ösztöndíjak
odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni
juttatások biztosításáról a Kuratórium az SzMSz-ben meghatározottak szerint dönt. A
pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
4. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi
célok megvalósítására fordítja.
5. Az Alapítvány csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben
meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
6. Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.
7. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs.
8. Az Alapítvány az alapítványokra mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak
megfelelően gazdálkodik.
V.
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő
szerveként a Kuratóriumot bízza meg. Az alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A

kuratóriumi tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagjait az Alapító
jelöli ki.
2. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési
feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
3. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. Az alapító és közeli
hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő
rendelkezése semmis.
4. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c. visszahívással;
d. lemondással;
e. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
5. A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A vezető tisztségviselő
megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
6. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a
céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.
7. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt
valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.
8. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az
alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az
alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

9. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 5 fő A Kuratórium
elnöke és tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
10. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a
kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. A
kuratóriumi ülést igazolt módon kell összehívni.
11. A Kuratórium szükség szerint, de legalább félévente egyszer tart ülést.
12. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
a. A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás
megszervezésére,
b. Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások
meghozatalára,
Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok
megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére,
folyósítására,
c. Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági melléklet
elfogadására,
d. Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
e. A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és
költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a
kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben
nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az Alapítvány tartós
közérdekű céljának megvalósítását semmilyen formában nem veszélyezteti
f. A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére,
g. A következő évi költségvetés elfogadására.
13. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg,
szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell ismételni, amíg a szükséges arányú
hozzájárulást meg nem kapja a döntés. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén
legalább 3 tagja jelen van.
14. A határozat meghozatalakor nem szavazhat:
a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
15. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek

a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a
kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
16. Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az
érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén
(Megjegyzés: Az alapítvány székhelyén történő nyilvánosságra hozatalt csak akkor
fogadja el aggálymentesen a bíróság, ha az alapítvány egy bárki számára nyitva álló
közintézményben működik. Megfelelő nyilvánosságra hozatalnak számít a saját
internetes honlapon való megjelentetés vagy a sajtótermékben való közlés is.) történő
azonnali, 8 naptári napra történő kifüggesztéséről. A kifüggesztés időtartamába a
kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.
17. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint
ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.
18. A Kuratórium tagjai:
Elnök:
Tagok:

Derczbach Istvánné (1173 Budapest, Összefogás u. 8.)
Vargáné Bodnár Krisztina (1173 Budapest Barátka u.14.)
Oláhné Csintalan Judit (1173 Budapest, Aranylúd u. 16.)
Molnár Renáta (2233 Ecser, Szent István u. 23.)
Várbíró Anita (1173 Budapest, Újlak u. 35.)

19. Az Alapítvány képviselője, mint a Kuratórium elnöke, az Alapítvány bankszámlája
felett önálló rendelkezési joggal bír. Az Alapítvány képviselője az Alapítóval nem állhat
hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá – és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi
viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen
függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai,
ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium
tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.
20. Az Alapító a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását
rendeli el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása
céljából ellenőrizze. Az Alapítvány felügyelő szerve a 3 tagú Felügyelő Bizottság. A
Felügyelő Bizottság tagjai:
Varga Lászlóné (1173 Budapest, Borsó u. 50)
Macsinka Edit (1185 Budapest, Nagyszőlős u. 43.)
Hatala Bertalan (1173 Budapest, 508. u. 9.)
21. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai sorából maga választja, ügyrendjét maga állapítja
meg, évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelőbizottsági ülést igazolt módon kell
összehívni.
22. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

23. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
24. Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági
jogviszony az elfogadással jön létre.
25. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági
tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
26. A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv
ülésén ismertetni.
27. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
28. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
29. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
30. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Vizsgálatait
szükség szerint végzi, amelynek keretében a kuratórium elnökétől, ill. tagjaitól
felvilágosítást kérhet, az Alapítvány irataiba betekinthet.
A Felügyelő Bizottság megvizsgálja és jóváhagyja az Alapítvány beszámolóját, tagjai
tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein.
A Felügyelő Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Alapítót, ha arról szerez tudomást,
hogy az Alapítvány működése során jogszabálysértést követ el vagy az Alapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő tevékenységet folytat.
VI.
AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE
1. Az Alapítványt a kuratórium elnöke önállóan jogosult képviselni.
2. Utalványozási joggal az Alapító Okirat V.12. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok
ketten együttesen rendelkeznek.

VII.
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 3:393. § foglaltak szerint módosíthatja.

VIII.
AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
1. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő
vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására
kell fordítani.
2. A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c. a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d. az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
3. A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi
személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
4. A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
5. Az alapítvány megszűnik, ha
a. az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b. az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy
más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c. az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.
6. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
7. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a
megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
8. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc
napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a
nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség
késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik
személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
9. A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
10. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az

alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető
vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az
alapítványnak juttatott vagyont.
11. Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára
rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a
rendelkezés teljesítése lehetetlen.
12. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha
az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról,
vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt
alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
alapítványokról szóló rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezései az irányadóak.

2.

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az
általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

3.

A szervezet feletti törvényességi ellenőrzésre az ügyészség jogosult.

4.

Jelen módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapítói okirat Alapító általi aláírásának
napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi, 2013. december 16-án kelt egységes
szerkezetű Alapítói Okirat hatályát veszti.

Kelt Budapesten, 2015. december 1.

_______________________
az Alapító képviseletében
Sarkadi Nagy Adrien
intézményvezető
Záradék:
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások
alapján hatályos tartalmának, valamint a 2011. CLXXXI. tv. 38. § (2). bekezdésének.
Budapest, 2015. december 1.

______________________
az Alapító képviseletében
Sarkadi Nagy Adrien
intézményvezető

