ALAPITO OK! RAT ANoka Te lj es Tudasert ALAPITV ANY
Utes iteserol
a 2016. okt6ber 24. napjaigj6vahagyott m6dosftasokkal egyseges sze rkezetbe foglalva
Az alabbiakban megfogalmazott tart6s kozerdeku celok megval6sftasa erdekeben 20 I 0. janwir 12. napjan
Bojtor Maria Margit, szl."detett: Gyor, 1968. augusztus 18. napjan , anyja neve : Bereczky Maria, lakik: 9022
Gyor, Liszt Ferenc utca 27-29. szam alatti lakos, mint alapft6 altai letrehozott es a Fovarosi Torvenyszek
al tai 14. Pk. 60.213 /2010/. szamC1 vegzessel ny il vanta rta sba vett Nok a Teljes Tudase11 Alapftvany
el nevezesG alapftvany 2013. cvi V. tOrvcny (Ptlc) szcrinti tovabbmiil<.odcs c r61, az alapit6 okirat ehhez,
valamint az alapitvany 2011. evi CLXXV. tiirvcny sze rinti l<.i:izhasznllv<1 min6sitcsehez sziikseges
m6dositasar61 az alapit6i jogokat gyakorl6 Bojtor Maria Margit, szi.iletett: Gyo r, 1968. augusztus 18.
napjan , anyja neve: Bereczky Maria, lakik: 9022 Gyor, Li szt Ferenc utca 27-29. sza m legf6bb szerve
hatarozott es az Alapitvany miikodesenek alapvet6 szabalyait a m6dositasokl<al egyseges szerkezetbe
foglalva az al:ibbiak szednt ri:igziti:

1) a) Az Alapit6 neve: Bojtor Maria Margit
lakcime: 9022 Gyor, Liszt Ferenc utca 27-29.

Alapft6 akkent rendelkezik, hagy az alapftoijagak citruhazasat (Ptk. 3:396. §) az Alapit6 eleteben
egyszer engedi meg, ellenertek nelkiil. Az atruhazast fritsba kell fag!alni. A saran kovetkezo uj
Alapit6 szemelyerol egyediil a karabbi Alapito donthet.
2) Az Alapitvany neve: Nok a Teljcs Tudascrt Alapitvany.
3) Az Alapitvany szekhelye: 2092 Budakeszi, Vadrozsa utca 6461.
4) Az alapitvanyt az alapit6 hatarozatlan idotartamra hozta lctrc.
5) Az Alapitvany cclja:
Az Alapitvany tart6s es kozerdek(i ceUa, hogy fi.iggetlen es non-profit szervezetkent elosegftse,
hogy a Maharishi Mahesh Yogi altai kozismertte tett, a vedikus hagyomany reszet kepezo
Transzcendentalis Meditaci6t (TM), a TM-Sidhi programot, es a J6ga-replilest mine! t6bb no,
edesanya, es leendo edesanya megismerbesse , es megtapasztalhassa annak j6tekony hatasait az
elet minden szintjen, s ennek kovetkezteben eljusson az un. Teljes Tudashoz, a tiszta,
onviszonyul6 transzcendental is tudat eleresehez.
A Transzcendentalis Meditaci6, a TM-Sidhi program es J6ga-repilles kepesse teszi a noket arra,
hogy fele levenitsek onmagukban a Mother Divine (Isteni Anya) legmagasabb rendC1 kozmikus
erteket, es ezaltal a kornyezeti.ikbe a beke, a harmonia taplal6 hatasat sugarozzak. Ez spontan
m6don javitja az egesz nemzet tudatanak mino seget, es egeszseges, boldog, bekes csaladokat, es
ezeken kereszti.il harmonikus, bekes nemzetet teremt.
Teljes Tudas AlapLl programok alatt osszefoglal6an a Transzcendentalis Meditaci6t (TM), a TMSidhi programot, es a J6ga-repi.ilest kell erteni.
A Maharishi Transzcendentalis Meditaci6 technikaja, egy vilagszerte t6bb mint 5 milli6 ember
altai gyakorolt, egyszeru, termeszetes, erOfeszites nelktili mentalis technika, amit csukott szemmel,
kenyelmesen tilve gyakorolnak naponta reggel es este 15-20 percig. A technika soran az elme egy
egyedi.ilall6 piheno , eber allapotba kerUI, amelyben a test egy mely, az alvasnal is melyebb
pihenest tapasztal. Ebben a pihent allapotban az elme eleri az emberi tudat legegyszerubb
formajat, a tiszta, onviszonyul6 Transzcendenta!is Tudatot. A Tiszta Tudat tapasztalasa
feleleveniti a teljes agy mi.'!kodeset, kifejles ztve a rej tett alkot6kepesseget, mikozben feloldja a
felgytilemlett stresszeket, feszi.iltsegeket. Az eredmenye: novekvo hatekonysag, sikeres es
beteljesedettebb elet, a Teljes Tudas elerese.

A Transzcendentalis Meditaci6 mindennapi tapasztalasat kovetoen halad6 technikakat lehet
felvenni, melyeknek rendszeres gyak01-lasa felkeszit a TM-Szidhi programra. A TM technika
megnyitja a tudatossago t Transzcendentalis Tudatra, a TM-Shidhi technika kimuveli a gondolkod6
es cselekvo kepesseget es nagymertekben fokozza a test es elme kozotti koordinaci6t.
A j6gareptiles a TM-szidhi program egy technikaja, amely megemeli a test es elme egysegenek a
kUlso es a belso relativ mezoj enek harmonikus egylittmiikodeset.

6) Az Alapitvany kozhasznu szervezet.
I. Az alapitvany az el6bbi celjai megval6sitasa erdekeben miikodesevel az ahibbi
kozfeladatokat szolgalja, es ezek megval6sitasanak szolgalataban a kovetkez6 kozhasznu
tevekenysegeket vegzi:
Az alapitvany ennek erdekeben a raszorul6knak tamogatja az Szt. 57. § (1) bek. e) pontjaban es
64. § (1) es (4) bekezdeseben reszletezett csalitdsegites, mint szociitlis alapszolgitltatits nytijtasat
az alabbi reszeiben:

64. § (4) bekezdeseben
d) kozossegfejleszto, valamint egyeni es csoportos terapias programok szervezeset,
f) a csaladokon bellili kapcsolaterositest szolgal6 kozossegepito, csaladterapias, konfliktuskezelo
mediaci6s programokat es szolgaltatasoka t, va lam int a nehez elethelyzetben elo csaladokat segito
szolgaltatasokat,
Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. §. szakasz (1)
bekezdeseben foglalt es megfogalmazott feladatok scgitcse koreben az alabbi kozhasznu
tevekenyseget vegzi az alabbiak szerint:
4. egeszsegiigyi alapellatas, az egeszseges eletm6d segiteset celz6 szolgaltatasok koreben Maharishi Ayurveda egeszsegmegorzo programok: pulzusolvasas, masszas, j6ga, vedikus
vibr6ci6s rechnika (MVVT), dritgako-feny technika program (MLGT), aromaterapia, vedikus
asztrol6gia tanitas es konzult6ci6 (Dzsotish), ayurveda egyeni konzult6ci6 - Maharishi Mamababa program szervezese - A Maharishi Tudatalapu Oktatas es a Kreativ Csend programok (TM)
iskolai bevezetese - Kreativ lntelligencia Tudomanya (KIT) tanfolyam
7. Kulturalis szolgaltatas, eload6-mi[veszeti szervezet tamogaritsa, a kultura!is orokseg helyi
vedelme; a helyi kozmuve!odesi tevekenyseg tamogatitso koreben - programokat szervez:
Gandharva (harmonia teremto) koncert, vedikus trine- es tanfolyam, eloadasok,
- rendezvenyeket, koriferenciitkat, tol6lkoz6kat szervez az alapitvanyi celok beteljesitesere
A fent reszletezett elsodleges tevekenysegeken keresztlil nyC1jtott szolgaltatas igenybeveteli m6dja
ingyenes vagy kedvezmenyes. A kedvezmenyes szolgaltatas dija kizar6lag a szlikseges
adminisztrativ koltsegek erejeig terjedhet.
Az Alapitvany nem folytathat olyan tevekenyseget, amely meghiusithatja a jogosultsagat- vagy
annak fenntartasat- celjai megva l6sitasara, ko zhasznC1 jellegenek megorzesere.
Az Alapitvany vallalkozasi tevekenyseget csak elsodleges celjanak, ill. a kozhasznu celjainak
megval6sitasa erdekeben , azokat nem veszelyeztetve vegez.
Az ilyen tevekenyseg vegzesebol szarmaz6 bevetel nem haladhatja meg az eves osszbevetel 60 %at. E tevekenyseg vegzese nem veszelyeztetheti az Alapitvany celjat, ill etve sem kozhasznu, sem
alapcel szerinti egyeb tevekenyseget. A gazdalkodas soran elert eredmeny nem oszthat6 fel , az
csak az alapit6 okiratban meghatarozott ko zhas znC1 tevekenysegre fordithat6.
A kozhaszntl szervezet gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegenek fejlesztesehez kozhasznu
tevekenyseget veszelyezteto mertekii hitelt nem vehet fel.

7) Az Alapitvany kozvetlen politikai tevckenyseget nem folytat, szervezete partokt6l fl.iggetlen,
azoknak anyagi tamogatast nem ny(tjt, orszaggyC!lesi, eur6pai parlamenti, megyei- fovarosi
onkormanyzati kepviselojeli:iltet, illetve polgarmester jeli:iltet nem tamogat.
8) Az Alapitvany indul6 vagyona: az Alapft6 altal rendelkezesre bocsatott osszesen 350.000,forint, azaz: haromszazotvenezer,- forint penzbeli vagyonrendeles.
9) Az Alapftvany nyilt, ahhoz barm ely bel- es klilfoldi, termeszetes es ~ a ti:irvenyes korlatok
kozott ~ jogi szemely, valamint jogalanyisaggal rendelkezo egyeb szervezet is csatlakozhat, ha az
Alapftvany eeljaival egyetert, es azt anyagilag tamogatni kivanja. A esatlakozas ti:irtenhet az
alapftvany bankszamlajara ti:irteno befizetessel, illetve atutalassal, a celok ellatasahoz szlikseges
dolgok (pl. felszerelesek, eszkozok) atadasaval, vagyoni erteku jogok atruhazasaval. Az
adomanyoz6 az adomanyt esak olyan feltetelekhez kotheti, amelyek az alapftvany celkitCtzeseivel
osszhangban vannak. Az adomanyozott osszegek es dolgok , jogok felhasznalas<:1r6 1 a kurat6rium
di:int. Teljesithetetlen vagy a celokkal ossze nem egyeztetheto feltetel eseten a kurat6rium az
adomanyt visszautasithatja.
Az Alapftvany az esetleges klilfoldi tamogatasoknak valutaban torteno kezelesere klilon
devizaszamlat nyit es az azon Jevo, illetve oda befoly6 osszeget devi za ban is felhasznalhatja.
10) Az alapftv~1ny vagyonanak kezelese:
Az alapftvany vagyonanak fel nem hasznalt resze kamatoz6 lekotott betetbe , illetve alacsony
kockazatu (konzervatfv) befektetesi alapokba helyezheto. Az alapitvany vagyom1nak legfeljebb
fele fordfthat6 gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegben val6 reszvetelre, illetve legfeljebb harmine
szazaleka helyezheto kozepesen magas, illetve magas koekazat(t befektetesekbe. Az alapitvany az
elobbieknek megfelelo befektetesi tevekenyseget csak befektetesi szabalyzat elfogadasat
kovetoen, annak megfeleloen folytathat. A befektetes i szabalyzatot a kurat6rium fogadja el.
11) Az alapitvany vagyonanak felhasznal~isa: Az Alapftvany indul6 vagyona es annak kamatai
(hozadeka), valamint a esatlakozasok teljes osszegben hasznalhat6ak fel az Alapitvany celjainak
elerese erdekeben.
Az Alapitvany vagyonanak felhasznalasa ti:irtenhet a kurat6rium kezdemenyezese alapjan,
kerelemre palyazat kifrasaval , illetve palyazat kifrasa nelhil is a benytijtott egyedi kerelmek
tam o ga tasa val.
Az alapitvany eel szerinti juttatasai palyaztatas tttjan ti:irteno odaitelesenek szabalyai a kovetkezok.
A kurat6rium a palyazatok kiirasa soran megjeli:ili az aktualis palyazat eeljat, az indul6k
lehetseges koret, a palyazat kozzeteteli m6djat (nyilvanos, vagy a kurat6rium altai elore
meghatarozott korben kozzetett) , a palyazaton val6 reszvetel felteteleit, a palyazat tartalmi
kellekeit, a felosztand6 osszeg nagysagat (ideertve az adott eel szerinti juttatas-tfpusnak az egy
palyaz6 alta! megszerezheto maxim21lis osszeget is), a palyazat benyttjtasc'mak helyet, m6djat es
bekuldesenek hataridejet, a palyazat elbiralasanak szempontjait, bataridejet es az eredmenyrol
sz616 ertesites m6djat.
A palyazati felhivast nyilvanosan, vagy a kurat6rium altai elore meghatarozott korben kell
kozzetenni, hirdetmeny utjan . A nyilvanos kozzetetel kUli:inbozo (tjsagokban, illetve az alapitvany
honlapjan tortenik.
A palyazatok elbfralasara a kurat6rium jogosult, aki az elbiralasra kijelolhet egy vagy ti:ibb, a
palyaz6kt61 fllggetlen kuratort (biral6, illetve bfral6 bizottsag) . A patyazatokat a benyttjtasi
hatarido lejartat koveto legkesobb 30 napon belli! kell elbfralni, a titkossag, partatlansag es
szakszeruseg kovetelmenyeinek figyelembe vetelevel, a meghirdetett bfralati szempontok alapjan.
A bfralat eredmenyerol minden palyaz6t igazolhat6 m6don ertesfteni kell, tovabba a palyazati
eredmenyeket (mint a kurat6rium hatarozatait) az alapitvany honlapjan nyilvanosan is kozze kell
tenni.

12) Az alapit6, mint donteshoz6 szerv jogai
a) Az alapit6 mint di:inteshoz6 szerv hataski:irebe tartozik az alapit6 okirat elfogadasa, illetve
m6dositasa, a kurat6rium elnokenek es tagjainak kijeli:ilese, visszahivasa, illetve az alapftvany
atalakulasar61 val6 di:intes megho zatala. E di:inteseit klili:in hatarozatban hozza meg, az alapit6
okirat m6dositasa eseten a m6dositassal egyseges szerkezetbe foglalt alapft6 okirat egyidej{i
alafrasaval.

b) A csatlakoz6k alapft6i jogokat is gyakorolhatnak, amennyiben a csatlakozasuk elfogadasara
jogosult kurat6rium ezt az alapft6nak javasolja, a csatlakoz6 vagy hozzatartoz6ja nem minosill az
alapftvany kedvezmenyezettjenek vagy olyan szemelynek, akinek erdekeben az alapitvanyt
letrehoztak, es az alapit6 ekkent hataroz.
Amennyiben a csatlakoz6 alapit6i jogokkal bir, akkor az alapit6 alapit6i jogait a tovabbiakban az
egy vagy ti:ibb csatlakoz6val egyiittesen gyakorolja.
c) Az egyszemclyi alapit6 - szemelyi kerdesek kivetelevel - a donteshozatali jogat a
kurat6rium vclcmenyenek eiOzctes kikcrescvcl gyakorolja. Ez arra a helyzet re is iranyad6, ha
az alapit6 egy vagy ti:ibb csatlakoz6val egyiitt (tehat nem egy szemelyben) gyakorolja az alapit6i
jogait.
Az alapit6 ennek keretebe n hatarozatanak tervezetet velemenyezesre megki.ildi a kurat6rium
elni:ikenek, akik ki:itelesek a largyki:irben a testiilet iileset i:isszehfvni, es arra az alapft6t meghivni,
aki az iilesen tanacsko zas i joggal reszt vesz. A testlil et ve lemenyezesi jogat sajat illesen
gyakorolja. Amennyiben a testillet hataro zatkeptelen , vagy di:intest hozni e targyban nem tudott, az
alapit6 di:intesho zatalanak ez akadalyat nem kepezi. A kurat6rium, iileseinek e reszei, e targyu
di:intesei , illetve az iiles e resze inek jegyzo ki:inyvei nyilvanosak.
d) A kurat6rium elnoke evente egy alkalommal tajekoztathatja az Alapit6t, valamint az
Alapitvanyhoz csatlakoz6kat munkajar61 , kiili:ini:is tekintettel az alapitvanyi vagyon kezelesere es
felhasznalasara. Az alapit6nak joga van tovabba az alapitvany irataiba es nyilvantartasaiba
betekinteni , a kurat6rium elni:iketol es a kuratorokt61 felvilagositast kerni.
13) Az Alapitvany iigyvezct6je es vagyonkcze16je: a Kurat6rium, me lynek letszama 4 f6. A
kuratorok az alapitvany vezeto tisztsegviseloi.
a) Az Alapitvany -llj Ptk. hatalya ala attereskori- Kurat6riumanak tagjai:
1. nev: ScllJV{lrCz Maria (1 014 Budapest, Uri U. 24) elnok
2. nev: Nemetlr Agnes (2800 TaLabcinya, Bor6ka urea 7.) tag
3. nev: Sebestyen Maria (2890 Tat a, Szekely Berta! an utca 19. fszt: 1) tag
4. nev.· dr. Molnar Katalin (111 6 Budapest, Feherv6ri tit 168-178. B. lh. 4/17) tag
b) A Iwrat6rium tagjai mcgbizat:-1sanak keletkezese, a megbizatas id6tartama:
A kurat6riumi tago kat es a kurat6rium elnoket az Alapit6 hataro zatlan idotartamra jeloli ki, a
kijeli:iles elfogadasat61 fiiggoen.
c) Kizar6 es osszeferhetetlensegi szabalvok:
A kuratorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizar6 es i:isszeferhetetlensegi szabalyok vonatkoznak.
A kuratorok ki:izi:itt az alland6 belfi:ildi lak6hell ye l (szekhellyel) rende lkezoknek ti:ibbsegben kell
lenniiik.

Nem lehet kurator az alapitvany kedvezmenyezettje es annak ki:izeli hozzatartoz6ja, tovabba olyan
szemely, ak.i vagy akinek ho zzatartoz6ja erdekeben hoztak letre az alapitvanyt.
Az alapit6 es ki:izeli ho zzatarto z6 i (vezeto tisztsegviseloi) a kurat6riumban nem lehetnek
ti:ibbsegben.
Nem jeli:i lheto ki olyan kurator, aki a kije li:ilest megelozo harom evben olyan ki:izhasznu szervezet
vezeto tisztsegvise loje volt- annak megszl'meset megel6z6 ket evben legalabb egy evig -,

a) amely jogut6d nelklil szl'm t meg Ctgy, bogy az allami ad6- es vambat6sagnat nyilvantartott ad6es vamtartozasat nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az all ami ad6- es vamhat6sag jelentos dsszegl'l ad6hianyt tart fel,
c) amellyel szemben az allami ad6- es vamhat6sag iizletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy
iizletlezarast helyettesfto birsagot szabott ki ,
d) amelynek ad6szamat az allami ad6- es vilmhat6sag az ad6zas rendjerol sz616 torveny szerint
felfliggesztette vagy torolte.
A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelblt szemely koteles valamennyi erintett kozhaszntt
szervezetet elozetesen tajekoztatni arr6l, hogy ilyen tis ztseget egyidejl'deg mas kozhaszntl
szervezetneJ is be to It.
d) A kurat6rium tagjai megbizatasanak megszunese:
A kurator megbfzatasa megszl'mik:
- a vele szembeni kizar6 vagy dsszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel.
- a kurator halalaval,
- a kurator lemondasaval. A lemondast az ala-pit6hoz kell cimezni , az alapft6 altali kezhezvetel
hianyaban a lemondas az alapitvanyhoz cimzett jognyi latkozatban is megteheto. A lemondas az uj
kurator kijeldlesevel, ennek hianyaban legkesobb a bejelentestol szamftott hatvanadik napon valik
hatalyossa.
- a kurator visszahivasaval. Az alapft6 a kuratort megbfzatasanak lejarta elott indokolt
hataro zataval akkor hivhatja vissza, ha a kurator az alapftvanyi eel megval6sitasat cse lekmenyevel
vagy mulasztasaval kozvetlenlil ves zelyezteti.
e) A kurat6riumi tagok dijazasanak szabalvai:
A kuratorok tevekenysegliket tarsadalmi munkaban, dijazas nelki.il latjak el, igazolt koltsegeik
megterftesere azonban igenyt tarthatnak.
f) A kurat6rium hataskore:

A kurat6rium hozza meg - az alapit6 okirat keretein belli! - az alapftvany vagyonanak
felhasznalasaval es kezelesevel kapcsolatos donteseket. Hataroz az alapitvany eel szerinti
j uttatasainak odaiteleserol , a vag yo n eel szerinti felhasznalasar6l. Elfogadja az alapitvany
szervezeti es mi.ikodesi szabcllyzatat, - a befektetesi szabalyzaton feliil i - mas bel so szabalyzatait,
eves koltsegveteset, illetve a kurat6rium iigyrendjet. Elfogadja az alapitvany eves szimwiteli
beszamol6jat, annak kiegeszito es kozhasznc'tsagi mellekletevel egyiitt. Elozetesen velem enyezi az
alapit6 donteseinek tervezetet, a szemelyi kerdesek kivetelevel.
g) A kurat6rium miikodesenek szabalyai:
A Kurat6rium szi.ikseg szerint, de evente legalabb egy alkalommal iilesezik.
A Kurat6riumot az elnok hivja dssze . Barmely kurat6riumi tag kerheti az elnoktol az ok es a eel
megjelblesevel az Liles osszehivasat, ekkor a kurat6rium elnoke koteles a kerelem beerkeztetol
szamitott nyolc napon belli! intezkedni a kurat6rium iilesenek osszehivasar6l. Ha e
kote lezettsegenek a kurat6ri urn elnoke nem tesz eleget, vagy ennek teljesfteseben tart6san
akadalyoztatva van, a kurat6rium iileset a kerelmet eloterjeszto kurator maga is osszehivatja.
Szabalyszerunek az osszehivas akkor minosiil , ha a tagok az iilesrol legalabb nyolc nappal az iiles
idopontjat megelozoen irasban igazolhat6 m6don (pl. ajanlott tertivevenyes postai ki.ildemeny,
visszaigazolt elektronikus level) ertesli lnek es az iiles targysorozatar61 lefrast kapnak. A
meghiv6nak tartalmaznia kell a jogi szemely nevet es szekhelyet; az iiles idejenek es helyszfnenek
megjeldleset; az Liles napirendjet.

A Kurat6rium iil ese i nyilvanosak . A Kurat6rium akkor hatarozatkepes, ha a szabalyszer(\en
osszehivott iilesen a hatarozat meghozatalakor a tagok tObb, mint fele j elen van. A Kurat6rium
donteseit nyilt szavazassal, egyszerii sz6tobbseggel hozza. Szavazates,ryenloseg eseten a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni. A kurat6rium az eves szamviteli beszamol6t (annak kiegeszit6 es
kozhaszntrsagi mellekletet is ideertve), valamint az alapitvany tevekenyseger6l sz616 szakmai
beszamol6t egyflangtl!ag fogadja el.
A kurat6riumi iilesekr61 minden esetben j egyz6konyv keszlil , amelyb61 megallapithat6 az iiles
helye es ideje, a nap irend , a j egyz6ko nyv-vezet6 es a jelenlev6k szemelye, az ules
hatarozatkepessege, a kurat6rium donteseinek tartalma, id6pontja es hatalya, illetve a dontest
tamogat6k es ellenz6k szamaranya (ha lehetseges szemelye).

14) Az alapitvany IH~pvisclete:
Az alapitvany kepviseletet a kurat6rium e/noke onril/6an latja el.
Az Alapitvany- ~j Ptk-ra val6 6/lereskori - kepviseloje (a Kurat6rium tagjai koziil): Schwarcz
Maria (1 014 Budapest, Uri u. 24. foldszint 4. szam) e/nok.
Az Alapitvany bankszamlaja .felell rendelkezesi joga az Alapitvany kepviselojenek omil/6an egy
szemei)Jben van.

A Kurat6rium az A lap itvany munkavallal6j anak kepviseleti jogot bi ztosithat. A kepviseleti jog
gyakorlasanak m'6djat, ill etve tetjedelmet a Kurat6rium a Szervezeti es Mt\kodesi Szabatyzataban
jelOli meg.
Az alapitvanyi celok mind hatekonyabb megval6sftasa erdekeben az Alapitvany fO- es
mellekallastr alkalm azottat is foglalkoztathat. Felettlik a munkaltat6i jogokat a kurat6rium elnoke
gyakorolja.

15) Felugyel6 Bizottsag
A) Az alapitvany eves bevetele nem haladja meg az otvenmilli6 forintot , ezert az alapit6 a vezet6
szervt6 1 elkulonult fe lugye l6 szervet nem hoz letre. Az alapit6 kotelezettseget vallal arra, bogy
amennyiben a kozhaszntr szervezet eves bevete le az otvenmilli6 forintot meghaladja, jelen alapit6
okirat m6dositasaval egyidej{\leg letrehozza a vezet6 szervt61 elkulOnult felugyel6 szervet.
16) A kozhasznu mukodcssel osszcfiiggo cgycb c!Oirasok
16.1 A kurat6riumi t_i!esekrol minden esetben jegyzokonyv kesziil , amelybol megallapithat6 a
Kurat6rium donteseinek tartalm a, idopontj a es hatalya, ill etve a dontest tamogat6k es ellenzok
szamaranya (ha lehetseges szemelye). A jegyzokonyv tartalmazza az ulesen hozott hatarozatokat
sorszammal ellatva.
A jegyzo konyvet, mint a hatarozatok nyil vantartasat szolgal6 okiratot, lefl'rzve es sorszamozva kell
az Alapftvany iratai kozott megorizni , folyam atos kezel eset az A lapitvany kepvi se loje latja el.
16.2. A Kurat6rium a donteseit meghozataluk idopontj at kovet6 30 napon belli! irasban igazolhat6 m6don - kozli az erintettekk.el , valamint azokat az Alapitvimy internetes honlapjain
(~vww.gwo.hu, ~w~yJJ:ill}SZ_cend~rJ.t?lismedita_~_io-r)ok.hu) nyilvanossagra hozza.

16.3. Az Alapitvany mfrkodeseve l kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapitvany szekhelyen az Alapitvany kepvise l6jevel e lozetesen egyeztetett idopontban- munkaid6ben barki betekinthet,

arr6J sajat kolrsegeic n12sol ;:tot kcs~:ft he t.
1<i .4. ;\ Kur·at6 t·i u111 a ~'::\\~\- r_;:,\\l. hlt, ~-'.:_'~~~Y,~UlLl_,?!S:~'D_~I_c:t1_l0!i:m~~~LiJ.<t_r;i_Q.::D.\l k. ll1l cfmc 11 fel!clhct6
intcn1eles hon!apjLin nyilv~mossngra hozz;t a kiivclkc;:(\ ad;1toknt:
- az alapitvany m\.'tkodcsi mlatai (e kCirbcn ktiliini.iscn: az ah::q;itv{Uiy alapit\') okirata,
tovekenysegenek es ga zd~lkod;\sc't md-: icgConl.us:tbb adami. a ktlt·;·ttt:)riumi Lilcsck. mcghiv6i az

elozetes ertesitesi jdi:)koz mcgt;tr:c)s;\q\1. illct\'c n !11;\t· cl!:lit clkk szcti:Jt" ~-~ ku;;t t,:• l'ium dontcsei),
- az Alapitvilny szolgaltnt(tsdi:litk !genybcn;tcii m6ci_ja (k!Oili)l1(iscn: a t;imogut;\si , p<1ly<1zati
lehet6segckct, azok mcrtckct cs fL' lt ctcleit). /\ z i\la[;fivc\ny Mtal tl)'Lijtoll eel szcrinti juttatnsok
barki Mtrtl mcgi sJncrll e!lick;
- a m (.'ikocl~srol kesziilt sz<1knwi, d!ctvc sz:lmvitcli bcsz<1mol 6t, annak mel!ekletcivcl egy"Litt.
17) Az Alapitvt'my a Polg<l:i T\irvl:nykcinyvbcl1 Cogh1lt csctekbct1 Si'.t111ik meg. 1\z A!apftv:lny
esctlegcs mcgszCmese escten az /\lapitv6J<y vngyona ··· · a hitclcz6k kic!Cgitese utan hozzajarulasuk mertekeig az /-\Japit6t, illetvc a csall<tkoz6k<tt illcti meg. 8 tovabbi fcnnmarad6
vagyont az Alapilv<1ny ce!jJihoz h<l SOill() celra kcll !t)!·dfLmi.
18) A jclen alapit6 okimtban ncm ~7.<llx\lyozott kc~I ·clcsckbcn a Polg<1ri ·rt')rvenykonyv, az
jogr6l, a kozhnsznC1 jog<11l{tsr6L villillllint a civil szcrvczetck m(iki:idese.rol es
t1mogJtasar61 sz6l6 20 II. cvi CLXXV. torvcny, tovzt bba az alapitvanyok ml'il<bdcscrc vonatkoz6
cgyeb hatalyos 'jogszalx\lyok rcnciclkc;;.csc i szerint kcll clj<imi.
egyesUlc~si

l<J ) Az /\l<1pitvi'my jogi szcmcly . .lclcn i\l<tpitv{my a l~t~'vdro.~/_l]il'l'cf.!.!J0.·y!k nyilvnntmli'lsba
vetelevel jon Jetre. Az Alapftv;:\ny tcvekcnyscget a nyilv<inl<tit:'tsh~t vctclr(~l sz61n vcgzcs joger6rc
emelkedese napjan kezdheti meg.
Alulfrott alapftr5 igat,olom, flog;• rt je/cn egysc:gcs s;,akc .~et/;c .fiJg/a!t alapftr) okirat sziNeg
megfe!el a /c!tesf/()' oliimt- mr5rfosftrlsoli a!apjti11 kirr!aku!r -----lratli ~!' OS trrrta!mrinak.
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