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ALAPITÓ OKIRAT

Alulirott alapitók a jelen alapitó okiratban meghatározott alapitvány
létrehozásáról a következ6k szerint rendekeznek.

1./ Az alapitvány alapitói:

Lakatos Sándor
7090 Tamási, Épitok útja 22.

Karácsony Zsolt
6230 Soltvadkert, Kiss E. u. 13.

Dr. Tóth Tibor
7627 Pécs, Engel J. u. 20.

2.1Az alapitvány célja:

- lehetoséget adni a határainkon túl élo és a világban szétszórt magyar
fiatalok számára, hogy Magyarországot és annak kultúráját, népét,
eredetét, megismerjék, egyéni és közösségi kapcsolatokat teremtsenek

közremüködni a magyar fiatalok szabadido eltöltésének
megteremtésében, ösztönözni a kedvezményes turizmust, a hazai és a
nemzetközi szakmai és jószolgálati kapcsolatokat

hozzájárulni az ifjuság önismeretének,
kibontakoztatásához, védeni érdekeit

magyarságtudatának

támogatni és szervezni az iskolán kivüli nemzetközi
cserekapcsolatokat, segiteni a gyermekek egészséges testi és leki
fejlodését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését

- karitativ tevékenysége keretében támogatni a rászorulókat anyagi és .
erkölcsi értelemben egyaránt
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- védeni, támogatni és ápolni a magyar népi hagyományokat és
szokásokat
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- kapcsolatot tartani és együttmüködni a Jeruzsálemi Lovagrend
Magyar Nagypriorátusával rendszeres találkozók során és közös
rendezvények szervezésével

- az alapitvány minden párttól független, pártokat sem közvetlenül, sem
közvetve nem támogat, vagyona ilyen célra semmilyen körülmények
között nem használható fel

A fenti célok eléréséhez az alapitvány anyagi eszközei
igénybevételével, a rendelkezésére álló szellemi kapacitással és
minden a jogszabályok által megengedetteszközökkel járul hozzá.

3./ Az alaptvány neve és székhelye:

"TeJU.p~áJ::.ius ~apitIrá:nyn

Székhelye: 7090 Tamási, Épitok ú~a 22.

4.1 Az alapitvány jogi személy, amely a 2./ pontban megjelölt közérdekü
célok megvalósitása érdekében a rendelkezésre álló vagyonával
önállóan gazdálkodik.

5./ Az alapitvány induló vagyona 50.000.- Ft, azaz ötvenezer foíint,
melyet az alapitók az Alapitvány számára megnyitott számlára jelen
alapitóokirat aláirásától számitott 15 napon belül kötelesek befizetni

6./ Az alapitvány nyitott.

a./ Mind magyar, mind külföldi természetes és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak az alapitványhoz, vagy csatlakozás nélkül is

. hozzájárulhatnak az alapitvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel
segithetik az alapitványmüködését.

b./ Az alapitványhoz való csatlakozást jelentö felajánlás elfogadásáról a
kuratórium dönt.

c./ Az alapitvány céljaira csatlakozá~ nélkül befizetett hozzájárulás vagy
tejesitett szolgáltatás is hatályos adójogszabályok szerinti
kedvezményeket élvezi.
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7./ Az alapitványi vagyon gyarapitása érekében az alapitvány jogosult
országos és helyi gyüjtéseket szervezni, gazdálkodó tevékenységet
folytatni.

8./ Az alapitvány gazdálkodása:

Az alapitványi vagyon felhasználásáról az alapitó okirat rendelkezései,
továbbá az alapitványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott
és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között, a kuratórium
dönt. Az alapitók a kuratóriumot felhatalmazzák, hogy az alapitvány
vagyonával vállalkozzon azzal, hogy az abból származó jövedelem a
célok kiteljesitését szolgálja.

Az alapitvány céljainak elérése érdekében az alapitvány céljára rendelt
vagyonból pályázat ulján nyujtható:

a./ ösztöndij, támogatás.

b./ alapitványi dij iétesítése és odaitélése azon gyermekekért, fiatalokért
végzett értékes munkák elismerésére, amlyek az alapicványi cél
elérése érdekében jelentös szellemi, elméleti vagy gyakorlati
eredményt hozhatnak.

c.l Alapitványi anyagi juttatás bármely céljára felhasználhatók: olyan
megoldás, szervezet vagy tevékenység finanszirozására, amely az
alapitvány céljai eléréséhez értékes avagy jelentos, széles körben
hasznositható eredményt igér.

9./ Az alapitvány céljára felhasználhatók:

- az Alapitvány számláján lévo pénzeszközöknek az 1.000.000,-Ft-ot
meghaladó része,
- az Alapitvány számláján lévo pénzeszközök tárgyévi kamatai

10./ Az alapitvány politikai tevékenységet nem folytat és nem
támogathat.
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11.1Az alapitvány müködése:

Az alapitvány szervezete:

.
, . Az alapitvány legfobb döntéshozó szervezete a kuratórium.

A kuratórium müködése:

A kuratórium felelossége az alapitvány céljára rende.,lt vagyqn
leghatékonyabb müködtetése, igy feladata mindent megtenni anp~k
érdekéb.en, hogy az alapitvány vagyonát a jogszablyoknak, és'" a'
törvényes gazdasági lehetösé~eknek megfeleloen gyarapitsa. Az
összes, jövedelem, azonban csak, az alapitvány céljai által"

, r1)eghatitrozott körben és módon használható fel.

A fentieknek, megfeleloen, a kuratóriunnak döntési joga van a
rend~lkezésre álló alapitványi vagyon felhasználásá9ak
meghatározásában. ' , ' "

E:?eket.a döntéseket a kuratórium összlétszámáho4 viszonyitott 2I?>~ps
tö~bs~ggelhozza. A kuratórium határozatképes, I)~ a tagoknak a' fele
jelen van. '

A kurtórium legalább 3 tagu testület, melynek elnökét és tagjait az

al,~pitó,kbizzákmeghatártozatlanidotartamra. " ""'c,;-"

A kuratórium azon tagjai, aki 3 egymást követo szabályszerüen
összehjvott kuratóriumi ülésen bármilyen oknál fogva nem vesz részt,
automatikusan kizártnak tekintendo. Pótlásáról élZ alapitók kötelesek
gondoskodni. '

A kuratórium müködésének részletes szabályait ügyrendben állapitja
meg. A kuratórium döntéseinek megvalósitását 'a szervezéssel
kapcsolatos tennivalókat a kuratórium elnöke, illetve az általa
megbizott személy végzi.
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Az alapitók kuratóriumi tagsággal az alábbi személyeket bizzák meg,
akik e ,megbizást az alapitó okirat mellékletét képezo nyilatkozat

, .~Iáirásával elfogadják. '
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A kuratórium elnöke: Sármay Endre
1095 Budapest, Mester u. 37.

A kuratórium tagjai: Karácsony Zsolt
6230 Soltvadkert, Kiss E. u. 13.

Dr. Szebenyi Gábor
1025 Budapest, Zöldlomb u. 13/a.

12.1Az Alapitvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult,
úgyszintén az esetleges alkalmazottak feletti munkáltatói jogok
gyakorlására.

13.1Az alapitvány határozatlan idore alakul.
Megszünése esetén az alapitvány megmaradt vagyonáról az alapitók,
illetoleg döntésük szerint a kuratórium dönt.

14.1Ezen alapító okirat a Tolna megyei Biróságnál bejegyzésre kötE:les

15.1 Az alapitvány vagyonát képezö pénzösszegeket jogszabályban
ilyen célra feljogositott pénzintézetnél kell elhelyezni.

16.1 Az alapitó okiratban nem szabályozott kérdésekben, különösen Ei
Polgári törvénykönyv, az Alapitványok gazdálkoási rendjérol szóló
96/1988. Mt. sz. rendelet, illetve a mindekor hatályos idevonatkozó
jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Jelen alpitó okiratot az alapitók átolvasás és egyezo értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben egyezot jóváhagyólag aláirták.

,. r-ir') '""> )TamasI, 1':1~

.

'~7 szeptember .~5L.....
~

\( \ . lv IlJ,V

~~k~rá~d~iu. ~=~~Y'z~~ii ..'
Elottünk, mint tanuk elott:

: \:
~~~~........
1

Iq~~,H~uk~'dJ.H.~:.YJ.

~"
~

Dr. Tóth Tibor

alapitó

G
' \ \.

... .'~:-:.--:=:.~....i.?:~:::--'.~........

-1 ~'i ~. '1,:;. v \o-l. \k\\.\ .VJ L \'. I:J l' .. .',' ... .. . . .. . . ., . . .....

5

L- - --- -



,
I

....

=
" ~Ú<. (Bcu4J-ldi~J. ./Ilildti..I.

- kiizjl'tpj.z.íf-

. 7(}9{~T{{t}~isi. K:}S."ll:f~lcr I /j-
", Tele./ou: ( /-1) -1/1-0))

,

t
I

I

ZÁRADÉK:
Tamási Közjegyzo 57/2000. hit szám---------------------------------------------------------------
Alulírott dr. Barbalics Miklós tamási körjegyzo tanúsítom, hogy ez a záradékhoz fuzött
fénymásolat az elottem eredetiként bemutatott, aggálytalan, illetékbélyeg nélküli, 6 azaz hat
oldalból álló Alapító okirat 1. azaz elso számnélküli, 2. azaz második, 3. azaz harmadik, 4.
azaz negyedik, 5. azaz ötödik számozott oldalával mindenben szó szerint megegyezik.--------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt Tamásiban, 2000. (Kettoezer)február hónap Ol. (elso) napján.-..--..--------------------------
~--~-------------------------

I
j

I

J

&.



,..;§~

~
, ;;::-, ",
\>.\'.I?F'Lr,:'<) '(ü -- '- ..' ...

... X' ... -r '-'O

(
IQ' ..".,~';:S:\
, J'f;:':" " O~~~\

\~." .i:;~::-'1 ~~j
\

'"'. '.' 1
-: i

" I" J', ,f

"<':'!,j,.:;: .,...,,;:~,/

,---

l

l
~~~;::~

, .~
'i
~\,1'!,.r:
\1
;t
~
t.~1".


