FARKAS JÁNOS
A
„SZERTELEN – KÉK”
Alapítvány
Alapító Okirata
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FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra
az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el:

Az alapítvány neve és székhelye:

„SZERTELEN – KÉK”
1152. Budapest, Zrínyi u. 35.

Az alapítvány célja:
Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c. pontjának
2) pontjában írt: „szociális tevékenység, családsegítés”,
4) pontjában írt: „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”,
10) pontjában írt: „gyermek és ifjúságvédelem”
14)pontjában írt: „sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,”
15) pontjában írt: „közrend és közbiztonság védelme”
Megnevezésű közhasznú tevékenységet kívánja folytatni.
EZEN TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
A humor preventív erejére alapozva kapcsolódni a rendőrség 1992 – ben
elindított „DADA” (Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids) programjához.
Elkészíteni és folyamatosan frissíteni egy – egy „Kabaré” műsort, amely növeli a
DADA program hatékonyságát.
A „Kabaré” műsort hanghordozón megjelentetni és terjeszteni.
Élő előadásokat összeállítani, iskolai rendezvényeken, táborokban bemutatni.
A DADÁ – val kapcsolatos helyi és országos jellegű vetélkedőket szervezni, ezzel
kapcsolatos pályázatokat kiírni, értékelni és díjazni.
Rendvédelmi pályára irányító táborok programjainak szervezését segíteni,
népszerűsíteni.
Egészségmegőrző programok, természetjáró túrák, egészséges életmóddal
kapcsolatos rendezvények programjainak szervezését segíteni.
Kapcsolódni más alapítványok hasonló célkitűzésű programjaihoz.
Az Alapítvány anyagi
tevékenységet is folytat.

lehetőségeinek

bővítése

A vállalkozási tevékenység köre:
•
•
•
•
•

22.14 Hangfelvétel – kiadás
22.31 Hangfelvétel – sokszorosítás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
92.11 Film-, videogyártás
92.12 Film-, vidoterjesztés
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érdekében

vállalkozási

•
•
•
•

92.31 Alkotó és előadóművészet
92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.62 Egyéb sporttevékenység
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS ANNAK FELHASZNÁLÁSA
Az Alapítvány induló vagyona: 300.000,- azaz Háromszázezer forint.
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy
csatlakozhat, ha jelen Alapító okiratban foglalt célokkal egyetért, és azt anyagi vagy
bármely más módon támogatni kívánja. A támogatás elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés az ügyvivő szervet illeti meg. Az
Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A gazdálkodás során elért eredményt a
jelen alapító okiratban meghatározott célok elérésére kell fordítani.
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyona, az induló
vagyon hozadéka, valamint a későbbi csatlakozók, támogatók vagyoni hozzájárulásai és
azok hozadéka, valamint a gazdálkodás során elért eredmény használható fel.
Az Alapítvány szolgáltatása pályázat útján, illetve a kuratórium tagjainak
javaslatára vehető igénybe. Az Alapítvány a hozzá fordulók írásbeli kérelmére, vagy a
kuratórium bármely tagjának javaslatára nyújt támogatást, amelynek odaítéléséről az
Alapítvány kuratóriuma a tagjainak egyszerű többséggel hozott határozatával dönt.
Az alapítványi pályáztatás és támogatás rendjét a kuratórium külön belső
szabályzatában rögzíti. A belső szabályzatot a kuratórium tagjai egyszerű többséggel
hozott határozattal fogadhatják el és csak ilyen formában módosíthatják.
Az Alapítvány kezelője az Alapító által felkért 3 tagú kuratórium.
A kuratórium tagjai:
Elnök:

Illés István
1152. Budapest, Zrínyi u. 35.

Titkár:

Király Péter
1161. Budapest, Milán u. 17.

Tag:

Janicsák István
1147. Budapest, Istvánffy u. 15/A.

A kuratórium tagjai az Alapítóval nincsenek olyan elkötelezett
jogviszonyban, amely önálló kurátori tevékenységüket befolyásolná. Nem jelölhető ki,
illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító - közvetlenül vagy
közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. A

kuratórium elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
3

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A kuratóriumnak nem lehet tagja olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köz -, vagy egyéb tartozását nem egyenlítette
ki, ezen tisztsége megszüntetésétől számított két évig.
A kuratórium tagjainak megbízása határozatlan időre szól, mely alatt
tiszteletdíjban részesülhetnek. Az Alapító a kuratórium tagjai részére működési
költségtérítést engedélyezhet.
Az alapítvány működéséhez szükséges mértékben jogosult alkalmazottak
foglalkoztatására. Az alkalmazottak vonatkozásában a kuratórium elnöke gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
A tiszteletdíjak megállapítását a kuratórium, a mindenkori szabályozókra
figyelemmel állapítja meg.
Az alapítvány felügyelő bizottsága három főből áll.
A felügyelő bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Tiborcz János
1039. Budapest, Hajdú u. 11. I/11.
Tag:

Dr. Bán László
1068. Budapest, Rippl – Rónai u. 20.

Tag: Bokor Csaba
2016. Leányfalu, Árvácska u. 42.
A felügyelő bizottság maga határozza meg ügyrendjét.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

4

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.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet, ellátó szervet.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki:
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője 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.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, mely alatt
tiszteletdíjban részesülhetnek, erről a kuratórium dönt. A felügyelő bizottság tagjai
nyilatkozatban kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit az elnök a tagok
részére az ülést megelőzően legalább 10 nappal korábban írásban megküldött
meghívóval hívja össze. A meghívó tartalmazza az ülés napirendi pontjait.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
A kuratórium csak akkor határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van. A
kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által felkért tag vezeti. A
kuratórium tagjai tagsági jogaikat és szavazati jogaikat csak személyesen
gyakorolhatják, ezen jogokat nem lehet megbízott képviselő útján gyakorolni.
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A kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza egyszerű szótöbbséggel, 2 tag
jelenléte esetén egyhangú döntés szükséges.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, /Ptk. 685. § b) pont/ élettársa a határozat alapján
kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés
helyét, idejét, a jelenlévőket. A jegyzőkönyv tartalmazza a felszólalások rövid
összefoglalóját, valamint a határozatokat, azok pontos tartalmát, a határozat hatályát,
szükség szerint azok indoklását, valamint a döntés támogatók és az ellenzők számát
nevük feltüntetésével.
A kuratórium köteles olyan számítógépes nyilvántartást vezetni, amelyből a
vezetőszerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. (1997. évi CLVI tv. (Kht.)
(3) bek. a. pontja).
A közhasznú szervezet létesítő okiratának rendelkeznie kell:
a) a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve
nyilvánosságra hozatali módjáról,
b) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
való betekintés rendjéről, valamint,
c) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele
módjának, adatait és a beszámolókat a székhelyen ki kell függeszteni.
A kuratórium döntéséről az érintetteket írásban értesíti, továbbá a kuratórium
székhelyén való kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.
Az iratokba való betekintés iránti igényt /kérelmet/ írásban kell a kuratórium
részére megküldeni. A kuratórium elnöke /akadályoztatása esetén a helyettesítésére
kijelölt kuratóriumi tag/ köteles bármely, jogszabály által felhatalmazott szerv vagy
személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést
kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági
határozat által előírt határidőben teljesíteni. A kuratórium elnöke köteles az
iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, a kérelem és teljesítés ideje.
A kuratórium éves beszámolóját egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá.
A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium
hatáskörébe tartozik.
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A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulatából és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f) az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét,
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30 – ig a
kuratórium saját honlapján – annak elkészültéig pedig a „Zsaru Magazinban” – köteles
közzé tenni.
Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból
saját költségére másolatot készíthet.
AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE
Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke, önállóan a kuratórium másik két
tagja együttesen jogosult. Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a
kuratórium két tagjának együttes aláírása szükséges.
Az Elnök feladat, hogy az Alapítvány működéséről (gazdálkodásáról) szükség
szerint, de évente rendszeresen a tárgy évet követő 01. hó 31 – ig tájékoztassa FARKAS
JÁNOST.
A Titkár feladata, hogy a kuratórium tagjai részére az ülések anyagait
rendelkezésre bocsássa, ellássa az Alapítvánnyal kapcsolatos adminisztratív teendőket
és az Elnök akadályoztatása esetén halaszthatatlan ügyekben eljárjon.
AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE
• Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Tv. rendelkezéseire figyelemmel közhasznú
szervezetként működik.
• Az Alapítvány politika pártoktól anyagi támogatást nem kaphat, tevékenységét
minden szempontból párt semleges módon folytatja.
• Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól,
országgyűlési képviselőktől független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az
országgyűlési és önkormányzati választásokon képviselő jelöltet nem indít, és nem
támogat.
• Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. A nyilvántartásba vétel után az
Alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza.
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PÉNZÜGYI ÉV ÉS ZÁRSZÁMADÁSA
1.

Az Alapítvány pénzügyi éve naptári év.

2. Az Alapítvány gazdálkodását, nyilvántartását, elszámolásait a mindenkor
hatályos számviteli törvény alapján végzi.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Alapítvány megszűnése esetén az alapító FARKAS JÁNOSt kizárólag az
általa rendelkezésre bocsátott vagyon illeti meg, míg az ezen felüli vagyont más, hasonló
közcélra kell fordítani.
2. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az Alapítvány érvényes létrejöttéhez a
személyiség elnyeréséhez és a közhasznú szervezetként történő működéséhez az
Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
3.

Az Alapítvány működését a bírósági bejegyzést követően kezdheti.

4. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2005. január 28.

Farkas János
Alapító

Tanuk:

Név: ………………………………………….

Név: …………………………………………..

Lakcím: …………………………………….

Lakcím: ………………………………………..
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