„SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN-KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY SZEGED”
ALAPÍTÓ OKIRATA
egységes szerkezetben

Szeged, 2015. december 17.

1

„SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN-KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY SZEGED”
ALAPÍTÓ OKIRATA
Bende Tibor (szül.: Subotica, 1966. 02. 23. an.: Szabó Franciska) Szeged, Sás u. 6. 1/2. sz. alatti lakos a Szegeden 1999. március hó 20. napján kelt alapító okirattal Alapítványt hoztam létre „SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN ‒ KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY SZEGED” néven, mely Alapítvány nyilvántartásba vétele 06-01-000946. szám alatt 0600/Pk.60.043/1999. számú határozattal
történt meg.
Alulírott alapító az alapítói jogok gyakorlója útján kijelentem, hogy a Szegeden 2007. március hó
30. napján kelt alapító okirat rendelkezéseit a Szegeden 2015. december hó 17. napján kelt alapító
okirat módosításban foglalt változásokkal foglalom egységes szerkezetbe az alábbiak szerint:
Általános rendelkezések
Az Alapítvány neve:
„SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN – KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY SZEGED”
Az Alapítvány rövidített neve: Szeretetegységben Alapítvány
Az Alapítvány típusa:

magánalapítvány

Az Alapítvány jogállása:

jogi személy

Az Alapítvány székhelye:

6728 Szeged, Termelő u. 6. sz.

Az Alapítvány hatóköre:

nemzetközi

Az Alapítvány célja és tevékenysége:
1. Evangelizációs iskola, evangelizációs centrumok kialakítása, felszerelése és működtetése, a
keresztény hit, az erkölcs és a tudomány igazságainak, illetve az egyház társadalom építési
módszereinek minél szélesebb körben való elterjesztésére.
2. Rendezvények, találkozók, dicsőítő ima alkalmak, hitéleti események, tréningek, tudományos és művészeti előadások, többnapos kurzusok, táborok, zarándoklatok, közösségi-, társadalmi-, sport-, események szervezése, bonyolítása, promóciója.
3. A köznevelés – állami és egyházi – fejlesztésének minden szinten való elősegítése.
a. Az ifjúság nevelésében az evangéliumi értékek előtérbe juttatása, különös tekintettel
a felelős döntési képesség kialakítására, illetve a közösségért társadalomért végzett
teljes emberi tevékenység lehetőségének megteremtése.
b. Népfőiskolai hagyományokra támaszkodó széles körű felnőttképzés, az élethosszig
tartó művelődés, az önképzés, önnevelés elősegítése.
c. Az állampolgári és civil aktivitás növelése, a helyi közösség komplex fejlesztésével.
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2. Az egyetemes emberi értékek megvalósítására, az emberi méltóság tiszteletének előmozdítására önkéntesek toborzása, munkájának szervezése, közmunka programban való részvétel,
munkaerő piaci beilleszkedés elősegítése.
3. Személyek, családok, helyi közösségek keresztény értékrendi alapú szövetkezésének összefogásának elősegítése, a fenntartható és emberbarát, rövid utas kiskereskedelem, élelmiszer
termelés és ellátás előmozdítása.
4. A szociális – karitatív területen:
a. Szegény misszió: az elesettek, magányosok, idősek, fogyatékkal és szegénységben
élők, roma származásúak és bevándorlók anyagi, szellemi és lelki támogatása fölemelése.
b. Család misszió: tört családok, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek, árvák, özvegyek, otthonukat vesztett, munkanélküli emberek támogatása.
c. Társadalom „integráló” misszió: bármilyen okból „kisiklott” életpályák – börtönviselt, szenvedély függő, beteg,… – társadalomba való visszailleszkedésének támogatása.
d. Béke misszió: Jézus példája nyomán különleges figyelmet fordítunk a békés egymás
mellett élésre, a kölcsönös segítésre a közös fejlődésre, az egységre. Ennek érdekében konfliktus kezelés oktatására, a mediációs és békéltető tevékenységre.
5. Média tevékenység az Alapítvány az evangélium terjesztése érdekében kiadói, műsor készítői tevékenységet folytat, illetve együttműködik a nyomtatott és elektronikus sajtóval.
Az Alapítvány vagyona:
Az alapító a működés beindítására 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint készpénzt biztosított támogatásként, melyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.
Az alapítói vagyon kamata és hozadéka, az Alapítvány működéséből, továbbá a vállalkozási tevékenységből származó bevételek a kuratórium döntése szerint felhasználhatóak.
Az Alapítvány jellege:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz akár belföldi, akár külföldi természetes, és jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, tetszése szerint forintban vagy bármilyen
valutában.
Az Alapítványhoz jelen alapító okiratban meghatározott feltételekkel bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt anyagilag támogatni kívánja és az Alapítvány alapító okiratában írt
szabályokat elfogadja.
Az Alapítványhoz való csatlakozás történhet: nyilatkozattal, az Alapítvány számlájára történő készpénzbefizetéssel és átutalással, valamint az Alapítványnak adott vagyontárgyak, természetbeni juttatások vagy szolgáltatások nyújtásával, vagyoni értékű jogok átengedésével.
A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.
Az Alapítványi vagyon felhasználása:
Az esetleges természetbeni adományok elfogadásáról és felhasználásáról a kuratórium jogosult
dönteni.
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A csatlakozók célirányos támogatását a kuratórium köteles a meghatározott célra fordítani.
A vagyon felhasználása egyebekben a nem célirányos támogatások esetén – úgy történik, hogy kérelem, illetve pályázat útján, az arra jogosultak az Alapítványi céloknak megfelelően támogatást
igényelhetnek.
A vagyon az alapítványi célok érdekében tevékenykedő személyek és az Alapítvány által szervezett,
illetve támogatott rendezvények támogatásán túlmenően az alapítványi célokat szolgáló eszközök
beszerzésére is felhasználható.
A kuratórium elnöke köteles nyilvánosságra hozni az alapítvány számlaszámát.
Az alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon értékpapírba nem fektethető.
Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében másodlagos jelleggel vállalkozási tevékenységet is
folytathat.
Az Alapítvány működési költségeinek és az esetleges vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségeinek fedezését, valamint a kifizetésre kerülő tiszteletdíjakat a kuratórium szintén az Alapítványi
vagyonból köteles biztosítani.
Az Alapítvány szervezete:
Az alapító az Alapítvány célkitűzéseinek maradéktalan megvalósítása érdekében, az Alapítvány kezelésére hét tagú természetes személyekből álló (kurátorokból álló) kezelő szervet – a továbbiakban
kuratóriumot – hoz létre határozatlan időtartamra. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének
kijelölési jogát. A tisztség annak elfogadásával jön létre,
A kuratórium az Alapítvány ügydöntő, ügyvezető szerve, mely testületként működik, amely tehát jogosult az Alapítvány vagyonának kezelésére és az Alapítvány működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára.
A kuratórium köteles gondoskodni az Alapítvány céljainak maradéktalan megvalósulásáról.
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.
A kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
 az Alapítványi vagyon megőrzésére, bővítésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
 az éves beszámoló elfogadására,
 a célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására és végrehajtásának megszervezésére,
 Az alapítványhoz való csatlakozás elfogadására.
A kuratórium elnöke az Alapítvány képviselője.
A kuratórium tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el és személyesen vesznek részt az Alapítvány
tevékenységében, igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
A kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
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a tag halálával,
lemondásával,



a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§
(2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,



a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium összehívására a kuratórium elnöke jogosult, aki az ülésre szóló írásbeli meghívót köteles a kuratórium tagjai részére az ülés időpontját megelőzően olyan időpontban igazolható módon kézbesíteni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap
elteljen. Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A meghívónak tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, a kuratóriumi ülés helyét, időpontját, naprendjét, az ülésre vonatkozó egyéb információkat. A kuratórium elnöke az Alapítvány
honlapján, ennek hiányában az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán is köteles megjelentetni,
nyilvánosságra hozni a meghívót az ülést megelőzően legalább 8 nappal.
A kuratórium határozatképességéhez tagjainak több, mint fele jelenléte szükséges, döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Minden kurátornak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Az alapító úgy rendelkezik, hogy az Alapítvány éves beszámolóját a kuratórium elnöke köteles a kuratórium elé terjeszteni oly módon, hogy annak elfogadása a számviteli jogszabályokban előírt módon megtörténhessen.
Az éves beszámoló elfogadásához is szótöbbséges határozat szükséges.
A kuratórium elnöke a kuratórium ülésén köteles jegyzőkönyvet vezetni, melyből megállapítható a
határozathozatal időpontja, a határozat hatálya, a hozott döntés tartalma, a döntést támogatók és
ellenzők számaránya és személye.
A jegyzőkönyvet a kuratórium elnökének és egy, a határozat hozatalában részt vett kuratóriumi tagnak kell ellenjegyeznie.
A kuratórium döntéseiről 15 napon belül az Alapítvány honlapján, ennek hiányában az Alapítvány
székhelyén lévő hirdetőtáblán 15 napig tájékoztatja az érdekelteket, személyi tárgyú döntéseiről
postai úton értesíti az érintetteket és kedvezményezetteket vagy más igazolható módon történő kézbesítés útján közli azt velük.
A kuratórium évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az Alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
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
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A kuratórium vagy annak tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott
kárért az Alapítvány felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
A kuratórium elnöke a kuratórium ülésein hozott határozatokról köteles határozatok könyvét vezetni, melybe be kell jegyezni a határozathozatal időpontját, a határozat hatályát, a hozott határozat
tartalmát és döntést ellenzők és támogatók számarányát.
A kuratórium tagjai:
– Dr. Ferentzi Csaba (születési helye és ideje: Csongrád, 1958. 11. 01., anyja neve: Elekes Mária)
6728 Szeged, Termelő u. 6. sz. alatti lakos,
– Laczi Marianna (születési helye és ideje: Szeged, 1955. 06. 14., anyja neve: Mizsik Julianna)
6725 Szeged, Szentháromság utca 75. sz. alatti lakos,
– Korom Mária (születési helye és ideje: Szeged, 1969. 08. 12., anyja neve: Farkas Mária Sarolta)
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 18/D sz. alatti lakos,
– Gyuris Gellért (születési helye és ideje: Kikinda, 1977. 12. 20., anyja neve: Korom Mária) 6724
Szeged, Rigó utca 16/A TT8. sz. alatti lakos,
– Lele Róbert (születési helye és ideje: Szeged, 1970. 03. 21., anyja neve: Terhes Julianna) 6753
Szeged, Rév utca 7. sz. alatti lakos,
– Bata Erika (születési helye és ideje: Siófok, 1978. 07. 22., anyja neve: Varga Terézia) 6724 Szeged, Rigó utca 16/A TT8. sz. alatti lakos,
– Noé Zoltán (születési helye és ideje: Budapest, 1967. 07. 06., anyja neve: Finta Gyöngyvér) 6725
Szeged, Martonosi utca 22. sz. alatti lakos.
A kuratóriumot az elnök képviseli, aki egy személyben, önállóan jogosult a képviseletet gyakorolni.
Az elnök képviseli a kuratóriumot hatóságok, harmadik személyek előtt, jogosult a kuratórium nevében jogokat szerezni és gyakorolja a kötelezettségeket.
A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki.
Az alapító elnöknek Dr. Ferentzi Csaba (születési helye és ideje: Csongrád, 1958. 11. 01., anyja
neve: Elekes Mária) 6728 Szeged, Termelő u. 6. sz. alatti lakost jelöli ki határozatlan időtartamra.
Az alapítvány bankszámláján lévő pénzösszegről a kuratórium elnökének önálló aláírásával, vagy
bármely más két kuratóriumi tag együttes aláírásával lehet rendelkezni.
A kuratórium elnökének kötelezettsége:
 a kuratórium üléseinek összehívása,
 a döntések előkészítésének, a határozatok végrehajtásának megszervezése,
 kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel,
 intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
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 a kuratórium ülésének összehívása,
 vezeti a kuratórium üléseit,
 a kuratórium által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
 minden olyan feladat ellátása, amelyet a kuratórium a hatáskörébe utal.
A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével, és az ezen tisztségről
történő lemondással.
Az alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére felügyelő szervet nem hoz
létre.
Az Alapítványt Dr. Ferentzi Csaba elnök jegyzi éspedig akként, hogy az Alapítvány kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá a teljes nevét önállóan aláírja.
Az Alapítvány az Alapítványi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében alkalmazottat is foglalkoztathat fő- vagy mellékállásban, az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.
Az Alapítvány irataiba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet.
Az Alapítvány honlapján, ennek hiányában az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán időbeli korlát nélkül biztosítja az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételének módjára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát, az Alapítvány működésére vonatkozó szabályok, szabályzatok megjelentetését.
Összeférhetetlenségi szabályok:
 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.
 Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek.
i) pont). Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító (alapítói jogok gyakorlója), illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói
nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja:
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Záró rendelkezések:
Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben módosíthatja.
Az alapító jelen alapító okirat aláírásával a Ptk.-ban biztosított jogainak gyakorlására külföldre történő költözése miatt kijelöli Kószó Mihályt, akinek lakóhelye a jelen alapító okirat aláírásának időpontjában: 6753 Szeged. Zágráb u. 5. sz.; amely kijelölés a bírósági nyilvántartásba vételtől válik
hatályossá (a továbbiakban: kijelölt személy). A kijelölt személyre, az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadók. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az alapító nem vonhatja vissza. Alapító
vagy a kijelölt személy hiányában – a kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése
alapján – az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg.
A bíróság az Alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az alapító okiratban meghatározott cél megvalósult, idő eltelt vagy feltétel bekövetkezett.
Az Alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az Alapítványt megszünteti
vagy más Alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.
Az Alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Az Alapítvány feletti adóellenőrzést az NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága gyakorolja.
Ha az Alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz
fordulhat.
A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az Alapítvány kezelőjét, hogy az Alapítvány jogszabálynak
megfelelő működését állítsa helyre.
A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az Alapítványt megszünteti.
A bíróság az Alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti és az alapító – a bíróság felhívása ellenére – a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként
más szervet nem jelöl meg.
Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyonából ki kell elégíteni az esetleges hitelezőket,
míg a fennmaradó vagyont hasonló céllal működő alapítvány támogatására kell fordítani és erről a
nyilvánosságot tájékoztatni.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény vonatkozó rendelkezéseit, a civil szervezetekről szóló törvény rendelkezéseit, valamint a
mindenkor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
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Ezt az egységes szerkezetű alapító okiratot átolvasás és megértés után helybenhagyólag írtam alá,
mint akaratommal mindenben megegyezőt.
Szeged, 2015. december hó 17. napján.
Kószó Mihály, mint az alapítói jogok gyakorlója

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú neve, címe, szig. száma, aláírása:

Tanú neve, címe, szig. száma, aláírása:
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