
ALAPÍTÓ OKIRAT
Alapítvány létrehozására

Az Alapító a jelen Alapítványt az Alaptörvény alaptételei, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban:  2011. évi CLXXV. törvény) hozza létre, a
jelen  Alapító Okiratban meghatározott célok érdekében, a 2012. április 12- én tartott
alapítói, és az azt kiegészítő 2012. évi június 21- én tartott kuratóriumi értekezleten.

1. Az Alapítvány neve: Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és
Kutatásért.

2. Az Alapítvány rövidített neve: REMOK.

3. Az alapító neve, személy azonosító adatai és lakcíme: Vámos Dóra (xxxxxxxxx)

2119 Pécel, Kossuth u. 43.

4. Az Alapítvány: jogi személy.

5. Az Alapítvány, nyíltan működő szervezet, amelyhez az alapító akarta szerint, a jelen

Alapító Okiratban meghatározott feltételek megléte esetén bárki csatlakozhat.

6. Az Alapítván székhelye: 1037 Budapest, Orbán Balázs u. 37. 3/6 ajtó

I.

Az Alapítvány célja és
rendeltetése

7. Az Alapítvány működtetésének célja; a rendvédelem és a magánbiztonság

területén, az oktató és kutató munka továbbfejlesztéséért dolgozó szakemberek

munkájának elméleti, és gyakorlati úton, valamint anyagi javak nyújtásával történő

segítése, támogatása.

A támogatás lehetőségei körébe tartozik több más mellett, egyrészt az elmélet, a

gyakorlat, valamint az eredmények megismerhetőségének biztosítása, másrészt

szervezési megoldások és technikai eszközök átadása.

8. Az Alapítvány működtetésének rendeltetése: hogy az Alapítvány céljában

meghatározottak elérésére és megvalósítására a rendvédelemben és

magánbiztonságban dolgozó oktatást és kutatást végzők a magas színvonalú tudás, és

a legszélesebb körű lehetőségek keretében végezzék munkájukat, a következők

igénybevételével és hasznosításával:
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8.1.  az alapítványi eszközök és rendszerek rendelkezésre bocsátása, és pénzbeli

támogatás nyújtása a rendvédelmi és a magánbiztonsági célú kutató,- fejlesztő

tevékenységet folytató természetes személyek, szervezetek és intézmények részére

(továbbiakban együtt: érdekeltek) a munkájuk támogatására,

8.1.1. a támogatási forma és megoldás gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy az

Alapítvány – a mindenkori pénzügyi lehetőségei birtokában – oktatási és kutatási

eszközöket, berendezéseket bocsát az érdekeltek rendelkezésére, ha azok erre

pályáznak, és ezeket a pályázatukban konkrétan megigénylik, illetőleg, ha mindezek

szükségességéről az Alapítvány valamely módon tudomást szerez, és azt látja, hogy a

leírt fizikai jellegű támogatás jelentős segítséget nyújthat az érdekeltek munkájához,

8.1.2. természetes, hogy az Alapítvány az Alapító Okirat 8.1.1. pontjával

összefüggésben elsősorban a jelentkezőket, másodsorban az Alapítvány által valamely

módon megismert érdekelteket támogatja,

8.2. Az Alapítvány;

8.2.1.   a saját szervezésű konferenciákon, szakmai, és szakmai jellegű

rendezvényein, hirdeti, publikálja a rendészeti a rendészeti és magánbiztonsági

kutatók, oktatók eddigi munkáját, elért eredményeit,

8.2.2. meghívja az érdekelteket a szakmai rendezvényeikre, amelyeken lehetőséget

biztosítanak az érdekeltek számára a szakmai közönség előtti bemutatkozásra,

szereplésre, eredményeik propagálására,

8.2.3. lehetőséget biztosít az érdekelteknek a rendezvényeken a célzott irányú

támogatások fogadására, elfogadására,

8.2.4. Kuratóriuma (Alapító Okirat 11. pont) tagjai részt vesznek az érdekeltek által

szervezett szakmai rendezvényeken, ahol kinyilvánítják a támogatói, segítő jellegű

közreműködésüket, az érdekeltek (szervezők) által meghatározott szakmai célok

mielőbbi és teljes körű elérése érdekében,

8.2.5. Kuratóriuma tagjainak, az Alapító Okirat 8.2.4. pontjában nevesített

tevékenységének célja az is, hogy a résztvevőket ösztönözzék az érdekeltek anyagi

vagy más jellegű támogatásra is,

8.3. az Alapítvány az alapokat megteremtve, lehetőséget biztosít az érdekelteknek

arra is, hogy az Alapítvány különböző kiadványain publikáljanak és anyagaikat

megjelentessék,

8.4. az Alapítvány Kuratóriumának tagjai segítik és támogatják az érdekeltek

munkáját olyan módon is, hogy a szakmai kapcsolati köreikben tartozó szakértők,

szaktanácsadók közreműködését kérik, ajánlják, javasolják, hogy munkájukkal

támogassák az érdekeltek oktató, kutató tevékenységét,

8.5.  az Alapítvány Kuratóriumának tagjai a saját szakértelmük, önálló oktató,

kutató munkájuk eddigi eredményei rendelkezésre bocsátásával is, támogatják az

érdekeltek munkáját,
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8.6. az Alapítvány felvállalja azt is, hogy a rendvédelmi,- és a magánbiztonsági

szakmai területekkel tantervileg is foglalkozó egyetemekkel, főiskolákkal, oktató

bázisokkal való együttműködésükben lehetőséget teremtenek arra, hogy az érintett

intézmények vegyenek részt bármely formában az érdekeltek munkájában, amely lehet

egyszeri, de lehet folyamatos együttműködés és segítségnyújtás is,

8.7. az Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy a céljában

meghatározottak minél szélesebb spektrumon történő működtetése érdekében,

folyamatosan szélesebb alapokra helyezhesse az érdekelteket segítőtők és támogatók

körét. Ebbe a körbe vonhatók be a különböző szerezetek, intézmények a velük történő

együttműködési megállapodás megkötése útján,és azok keretében végzendő sokrétű

munka kapcsán.

9. Az Alapítvány a céljában meghatározott és a rendeltetésében részletesen

kifejtettekre hivatkozva kinyilvánítja, hogy olyan területeken kíván érdemben munkát

végezni, amely:

9.1.   az érdekeltek támogatásával, segítésével társadalmi méretűvé válhat és az

jelentőségében állami kompetenciát is keletkeztet,

9.2.   munkája más megközelítésben, a társadalom és az egyén igényeinek

kielégítését célozza.

10. Annak érdekében, hogy az Alapítvány megvalósíthassa céljait és tovább

erősíthesse rendeltetését, a következő tényeket sorolja fel és emeli be a jelen Alapító

okiratába;

10.1. az Alapítvány a céljának meghatározásában és a cél elérését szolgáló

rendeltetése részletezésével megfogalmazta, hogy olyan érdekeltek munkáját kívánja

minden erejével és lehetőségével támogatni, akiknek az oktató és kutató munkája az

egyén létbiztonságát, valamint ezen keresztül az társadalom egészének a biztonság

érzetét kívánja erősíteni,

10.2. az Alapítvány a nyitottságával, az érdeklődők, valamint az együtt- és

közreműködők bevonását lehetővé téve, szélesíti a tevékenységi bázisát, fokozva ezzel

is a közszerepét,

10.3. az Alapítvány a vagyonát annak érdekében kívánja gyarapítani és gazdálkodást

csak annak érdekében kíván folytatni, hogy a megfogalmazott célját elérhesse és

rendeltetését (küldetését) eredményesen, a köz javára vetítve is teljesíthesse,

10.4. az Alapítvány a gazdálkodó,- vállalkozói tevékenységét úgy kívánja végezni,

hogy annak útján ne veszélyeztesse a köz érdeke szolgálatának is minősíthető

céljainak megvalósítását,

10.5. az Alapítvány jelen Alapító Okiratba foglalt módon is kötelezettséget vállal

annak érdekében, hogy a vagyonát, azaz a gazdálkodással is növelt anyagi javait

csak a célok megvalósítására fordítja és meggondolatlanul nem osztja fel,
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10.6. az Alapítvány a jelen Alapító Okiratában itt is kihangsúlyozza, hogy

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független marad és azoknak

anyagi támogatást nem nyújt.

II
A Kuratórium jogállása és

működése

11. Az Alapítvány kezelő szerve a három tagból álló Kuratórium, amelynek tagjai;

    11.1.  Szabó Lajos (xxxxxxxxxxxx) 7020 Dunaföldvár, Aradi   köz 5. alatti lakos,

aki a Kuratórium Elnöke, és aki a jelen Alapító Okiratban meghatározottak
szerint az Alapítvány képviselője,

    11.2. Dr. Holcsek Imre (xxxxxxxxxxxx) 1044 Budapest, Szilaspatak sor 4l.alatti

lakos, aki a Kuratórium tagjaként az Alapítvány jogi, szervezeti és szervezési

ügyintézője,

11.3. Dr. Zádory Imre (xxxxxxxxxxxxxxx) 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 4. alatti

lakos, aki a Kuratórium tagjaként az Alapítvány gazdálkodási, pénzügyi ügyeinek

ügyintézője, valamint az Alapító Okirat 14. pontjában meghatározott jogok és

kötelezettségek gyakorlója.

12.  A Kuratórium az Alapítvány kezelője, amelynek megfelelően;

12.1. az Alapítvány általános ügydöntő szerve,

12.2. kezeli az Alapítvány teljes vagyonát az Alapítvány működtetése céljának 

  elérése érdekében, valamint

12.3. a Kuratórium Elnöke útján képviseli az Alapítványt hatóságok és harmadik 

  személyekkel szemben.

13. A Kuratórium tisztségviselőnek megbízatása határozatlan időtartamra szól.

        14. Az alapító a Ptk. 74/C. §- ában meghatározott jogainak teljes körű
gyakorlására, a jelen Alapító Okiratba foglalva, 2012. október 1-jei hatállyal
Dr. Zádory Imrét, a Kuratórium Alapító Okiratának 11.3. pontjában megjelölt
kuratóriumi tagot jelöli ki, aki az alapító akarata szerint minden tekintetben
utódjának tekintendő.

14.1. Dr. Zádory Imre, mint  kuratóriumi tag a jelen Alapító Okirat 14.
pontjában, az alapító által kinyilvánított akarata szerinti kijelölést, köszönettel
elfogadta és ennek tényét a két tanú jelenlétében tett írásbeli külön
nyilatkozatába is kinyilvánította. A kijelölését  az alapító részéről, az irányából
megnyilvánuló kifejezetten magas fokú bizalomnak értékeli. Egyben a
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jelenlévők előtt is kijelenti, hogy az alapítói jogokat és kötelezettségeket a
legnagyobb odaadással és tudással, a tőle elvárható érdemi módon gyakorolja.

15. A Kuratórium tagjai egybehangzóan kijelentik, és jelen pontban
megfogalmazottak szerint kinyilvánítják, hogy az Alapítvány működtetésével
összefüggő kuratóriumi munkájukat anyagi ellentételezés nélkül, a legnagyobb
odaadással, társadalmi munkában végzik, mindaddig, amíg az Alapítvány nem
rendelkezik olyan mértékű vagyonnal, hogy részükre a tiszteltdíj (Alapító
Okirat 17. pont) megállapítható, és az Alapítvány működésének veszélyeztetése
nélkül folyósítható.

15.1. Az Alapítvány működtetésével összefüggően, a Kuratórium tagjai által végzett

munkával igazolt költségek, az Alapítvány működési vagyonából megtéríthetőek,

feltéve, hogy az adott tárgyévre előre tervezett költségekre rendelkezésre álló

vagyon, és az Alapítvány bevételei és kiadásai költségének egyenlege pozitív marad.

  16 A Kuratórium tagjai részére tiszteletdíj csak abban az évben állapítható meg,   és

a kifizetés csak abban az évben lehetséges, ha:

16.1.az Alapítvány bevételeinek és lehetséges (célhoz kötött) kiadásainak az

egyenlege pozitív,

16.2. az Alapítvány tervezett tevékenységének várható költségein felül, az adott

évben erre a célra legalább 400.000 Ft., azaz négyszázezer forint összeg

rendelkezésre áll,

16.3. a tisztelet díjak kifizetésére szolgáló összeg nem haladhatja meg a tárgyévi

árbevétel (gazdálkodási, vagyonosodási eredmény) 20 %- át.

17. Ha a Kuratórium valamely tagjának tiszteletdíjat állapítanak meg, annak mértéke

minimum havi 10.000 Ft., azaz tízezer forint lehet.

18. A Kuratórium üléseit az Elnök hívja össze, a tervezett ülés napját megelőzően

legalább nyolc nappal.

19. A Kuratórium összehívásáról szóló meghívót írásba kell foglalni.

20. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezete

pártoktól független Az Alapítvány a pártoknak anyagi támogatást sem nyújt.

        21. A Kuratórium;

21.1. működése nyitott, munkája, tevékenysége bárki által megismerhető,

21.2. által működtetett Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi

természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
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22. A Kuratórium;

22.1.  ülése akkor határozatképes, ha azon legalább a Kuratórium két tagja jelen van,

22.2.  döntéseit nyílt szavazással hozza, amely döntésben legalább két kuratóriumi

tag egybehangzó állásfoglalása (véleménye, szavazat) szükséges,

22.3..   évente legalább kettő alkalommal ülésezik,

22.4.   az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.

23. A Kuratórium kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

23.1. a működéséről, anyagi, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló

készítés, amelyet az üzletév utolsó napján (fordulónap december 31.-e) kötelezően el

kell készíteni,

23.2. a beszámolóval egy időben kötelező a közhasznúsági melléklet elkészítése is,

23.3. a Befektetési Szabályzatának az Alapítvány szerinti kidolgozása és elfogadása.

24. A beszámolónak tartalmaznia kell:

24.1. az egyszerűsített mérleget,

24.2. az eredmény kimutatást,

24.3. a kiegészítő mellékletet, ha kettős könyvelés történik.

25. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell:

25.1. az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységet,

25.2. az Alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

25.3. a közhasznú cél szerinti juttatásokról szóló kimutatást,

25.4. a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét,

25.6. a juttatásban részesített vezető tisztségviselők felsorolását.

26. A Kuratórium kötelezettsége, hogy az általa elfogadott beszámolót, valamint a

közhasznú mellékletet az üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó

napjáig letétbe helyezi és közzéteszi.

27. Az Alapítvány éves beszámolóját és mellékleteit a 2011. évi CLXXV. törvény,

valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell

közzétenni.
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28. Ha az Alapítvány saját honlappal rendelkezik, a Kuratóriumnak gondoskodni kell

a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségéről.

29. A Kuratóriumnak gondoskodni kell arról, hogy a beszámoló a számvitelről szóló

törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásait kötelezően

alkalmazzák.

30. Az Alapító Okirat 23.3. pontjában megnevezett Befektetési Szabályzatot akkor

kell kötelezően kidolgozni és kiadni, ha az Alapítvány befektetési tevékenységet is

végezni fog.

III
A Kuratórium tagjaira és működtetésére

 szóló összeférhetetlenség

31. A Kuratórium, mint az Alapítvány ügydöntő szerve határozat hozatalában nem

vehet részt az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat szerint;

31.1. mentesül a kötelezettség vagy felelősség alól,

31.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben

érdekelt.

32. A Kuratórium vezető tisztségviselőinek nyilatkozni kell többek között a 2011.

évi CLXXV. törvényben meghatározott összeférhetetlenség helyzetéről.

33. A jelen Alapító Okiratnak tartalmaznia kell, hogy;

33.1. nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatás keretében a

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

34. Ha a közhasznú szervezet (Alapítvány) megszűnik, annak vezető tisztségviselője

három évig nem lehet más közhasznú szervezet (Alapítvány) vezető tisztségviselője,

amennyiben például jogutód nélkül történő megszűnését megelőző két évben;

34.1. adó és vámtartozását nem egyenlítette ki,

34.2. továbbá a 2011. évi CLXXV. törvény szerint több más jogsértést követett el az

adózással összefüggésben.

IV
A Kuratórium iratai

35. A Kuratórium döntésének, határozatának mellékletét képezi minden esetben a

kuratóriumi ülésről készített jegyzőkönyv, vagy az azt helyettesítő emlékeztető,

amely tartalmazza;
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35.1. a kuratóriumi ülések időpontját,

35.2. a résztvevő tisztségviselők számát,

35.3. a döntések, a határozat hozatalok körülményeit,

35.4. a döntést támogatók számát, arányát, a tartózkodást, a különvélemények

lényegét,

35.5. a határozat hatályát, az aláírásokat,

35.6. mindazon egyéb események rövid leírását, amely a kuratóriumi ülés lefolyása

tekintetében érdemben említendők

.

36. a Kuratórium működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell

foglalni;

36.1. a határozatokat folyamatos sorszámozással kell ellátni (iktatni kell),

36.2. az iktatott iratokról nyilvántartást kell vezetni,

36.3. az érdemi határozatokat személyesen, vagy postai úton továbbítani kell az

érintetteknek, akikre a határozat valamilyen rendelkezést, megállapítást tartalmaz,

36.4. a 36.3. pont szabálya szerint kell eljárni abban az esetben is, ha az érintettnek,

akikre a határozat valamilyen rendelkezést, megállapítást tartalmaz,

36.5. a Kuratórium iratainak írásba foglalása, egyes iratoknak címeknek történő

megküldése és a nyilvántartások kezelése, a jogi feladatokat ellátó kuratóriumi tag

(Alapító Okirat 11.2. pont) feladatkörébe tartozik,

36.6. a Kuratórium és az Alapítvány irataival összefüggő további eljárási

szabályokat a Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg és

részletezi.

37.  Az Alapítvány iratait;

37.1.  a Kuratórium tagjai hivatalból megkapják,

37.2. az Alapítvány valamely iratával érintett, valamint az Alapítvány és a

Kuratórium működésével összefüggésben érdeklődő részére a kért iratokat

megismerhetővé kell tenni,

37.3. külső személyek megtekinthetik, azokhoz hozzájuthatnak, engedéllyel

másolatot is készíthetnek

38. Az Alapítvány és a Kuratórium működésével kapcsolatos iratokba történő

betekintés rendjét a Kuratórium Elnöke határozza meg, hogy melyek azok az iratok;



9

38.1. amelyek megismerhetőségéről külön rendelkezni kell, különösen abban az

esetben, ha az irat megismerhetősége az Alapítvány érdekeit veszélyezteti,

38.2. amelyekbe történő betekintés érdekében az Elnököt kell megkeresni, aki egy

előre egyeztetett időpontban engedélyezi az iratok megtekintését, megismerését,

38.3. amelyek védelmével, megismerhetőségével kapcsolatos rendelkezések

meghozatala a Kuratórium Elnökének hatáskörébe tartozik,

38.4. amelyek a nem kézbesíthető határozatok körébe tartozóak és hirdetményi

elhelyezéséről az Elnöknek kell rendelkezni.

39. Az Alapítvány életéről, működéséről, tevékenységéről internetes honlapot lehet

működtetni. A honlapon közzétett iratok megtekintésére előzetes regisztrációt kell

vezetni.

40.  A Kuratóriumnak meg kell határozni, hogy melyek azok a Ptk. szerinti

rendelkezések, amelyeket az Alapítvány életének, működésének és tevékenységének

megismeréséhez, a természetes személyekre, a jogi személyekre, valamint a jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozóan kell megismerni.

V
Az Alapítvány vagyona

 és gazdálkodása

41.  Az Alapítvány induló vagyona 200.000 Ft., azaz kettőszázezer forint.

42. Az Alapítvány vagyona;

42.1. az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon,

42.2. a működés és tevékenység útján beérkezett díjak, honoráriumok,

42.3. a gazdálkodásból származó bevételek,

42.4. pályázatok útján szerzett anyagi javak,

42.5. költségvetési támogatás,

42.6. befektetési tevékenységből származó bevételek, adományok, egyéb

jövedelmek, valamint

42.7. a  jelen pont alpontjaiban  nem sorolt bevételek, adományok és egyéb

jövedelmek

.

43. Az Alapítvány teljes vagyona az alapítványi célok érdekében használható fel, a

15. és 16. pontokban leírt megkötésekkel.
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44. Az Alapítvány vagyona a rendeltetés  céljából következően, a Kuratórium által

úgy osztható fel, hogy;

44.1. abból mindenek előtt az érdekeltek részesüljenek a pályázataik, stb. útján, és az

érdekelt részesedésének a mértéke fejezze ki a munkájuk eddigi értékének

elismerését,

44.2. az érdekelt eddigi tevékenysége elismerése melletti anyagi javak juttatásával

történő további ösztönzést nyújtson,

44.3. az minden tekintetben igazolja bárki számára az Alapítvány törekvéseit.

45. Alapvető szabály és alapítói rendelkezés, hogy a Kuratórium a vagyonnal való

gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, és azt csak a jelen Alapító

Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja.

46. Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az 5.000.000 Ft- ot, azaz az ötmillió

forintot, a Kuratórium mellett kötelezően létre kell hozni a felügyelő  szervet, annak

ellenére is, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

47. A Kuratórium tagjainak díjazásával kapcsolatos rendelkezéseket az Alapító

Okirat 15-17 pontjaiban írtak határozzák meg.

48. Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium Elnöke teljes jogkörrel

rendelkezik.

VI
Kiegészítő rendelkezések

49. Az alapító az Alapító Okiratot módosíthatja, ha annak szükségessége indokolt;

49.1. a módosítások azonban nem érinthetik az Alapítvány nevét, vagyonának

biztonságos működését, annak  kezelését, valamint gyarapodásának tényét.

50. Az alapító és az Alapítvány Kuratóriuma minden tekintetben egyetért abban,

hogy, ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, azonnal

intézkedniük kell a felügyelő szerv létrehozására.

51. Az Alapítványhoz történő csatlakozás lehetőségét az alapító határozza meg úgy,

hogy jelen esetben az Alapító Okirat 5. pontjának szabályait érvényesíti.

52. Az Alapítvány a Kuratórium vezető tisztségviselőjét – figyelemmel az Alapító

Okirat 47. pontjában írtakra is – a Kuratórium támogatóját, önkéntesét és ezen

személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásba nem részesítheti.

53. A Kuratórium tisztségviselői egyedi rendelkezése szerint az érdekeltek cél

szerinti támogatását pályázathoz  köthetik.
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54. A jelen Alapító Okirat a kártérítési felelőssé általános szabályairól úgy

rendelkezik, hogy, ha a Kuratórium tisztségviselői a feladataik ellátásával

összefüggésben harmadik személynek kárt okoznak, a kárért és annak megfizetéséért

az Alapítvány felelős és kötelezett.

VII
Az Alapítvány megszűnése, 

megszüntetése

55.. Az Alapítvány megszűnik ha;

55.1. a bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére elrendeli az alapítványok

egyesítését, ha az érintett alapítványok céljainak megvalósításával a rendelkezés

összhangban áll,

55.2. a bíróság  az Alapítványt a nyilvántartásból törli, mert az, az Alapító Okiratban

meghatározott célját elérte, az idő eltelt, a feltétel bekövetkezett,

55.3. a bíróság az Alapítványt a nyilvántartásból azért törli, mert az Alapítványt

megszűntette, vagy az Alapítványnak más alapítvánnyal történő egyesítését rendelte

el,

55.4. a bíróság az Alapítványt az ügyész keresete alapján megszünteti,

55.5. a bíróság az alapító kérelmére az Alapítványt megszünteti, mert az Alapítvány

céljainak megvalósítása lehetetlenné vált,

55..6. a bíróság az Alapítványt azért szünteti meg, mert az került megállapításra,

hogy a tevékenysége az Alapítvány célját veszélyezteti, és ennek ellenére az alapító a

bíróság felhívása ismeretében, a kezelő szerv kijelölését nem vonta vissza és más

kezelőszervet sem jelölt ki.

56. Az Alapítvány működésére és a Kuratórium tevékenységére szóló, és a jelen

Alapító Okiratban meghatározott szabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó

rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2012. szeptember       -  n

Vámos  Dóra 

     alapító

Tanuk

………………………………………. ……………………………………

név  név

……………………………………….  ……………………………………

lakcím      lakcím


