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1./ Az alapítvány neve:

„Legyetek Jók” ALAPÍTVÁNY
az óbudai ifjúságért

2./ Az alapító neve és címe:

Tárnok Nándor
1034 Budapest, Kecske u. 28.
(szem.ig.sz.: 598297 AA)

3./ Az alapítvány székhelye:

1032 Budapest, Bécsi út 175.

4./ Az alapítvány célja és eszközei:
4.1. Az alapítvány célja:
Az Óbudán élő 8-26 év közötti fiatalok szellemi, lelki és kulturális ismereteik bővítése,
amelynek során az ifjúság elsajátíthatja a környezet-, természet- és állatvédelem
alapvető tudásanyagát, felismerheti a magyar népi hagyományok és népi kultúra
értékeit valamint elsajátíthatja a közösségi viselkedés és illem szabályait, ezáltal neveli
az alapítvány az ifjúságot.
4.2. Az alapítvány céljainak elérése érdekében:
4.2.1. Óbudai ifjúsági központot állít fel és működtet székhelyén, amelyben céljai
megvalósításához szükséges tevékenységét folytatja.
4.2.2. publikációkat közöl és ad ki
4.2.3. a 4.1. pontban megjelölt célok elérése érdekében programokat és projekteket
dolgoz ki és bonyolít le, ennek keretében fogadja a hozzá forduló fiatalokat, illetve
felkeresi az ismert érdeklődő fiatalokat, azok csoportjait.
4.2.4. szponzorokat kutat fel
4.2.5. az alapítvány munkájába szakértőket von be, azok tevékenységét koordinálja
4.2.6. pályázatokon vesz részt
4.3. Az alapítvány célkitűzéseit az alábbi közhasznú tevékenységei (az 1997. évi
CLVI. tv. 26.§. c./ pontja) alapján valósítja meg:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4)
-kulturális tevékenység (5)
-természetvédelem, állatvédelem (8)
-környezetvédelem (9) és
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet (1)
4.4. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem
fogad el.
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Az alapítvány politikai tevékenységet a jövőben sem folytat, országgyűlési
képviselőjelöltet nem állított és a jövőben sem állít.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítvány
közhasznú tevékenységére fordítja.
Az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és
beszámolójának adatait és a kuratórium döntéseit saját székhelyén történő
kifüggesztéssel kell közzétenni.
Az alapítvány szolgáltatásait bárki – elsősorban 8 és 26 év közötti fiatalok -,
megkötés nélkül igénybe veheti.
5./ Az alapítvány induló vagyona: 450.000 Ft, azaz Négyszázötvenezer Forint,
amely 50.000.- Ft készpénzből, valamint az alapító által az alapításkor az
alapítvány rendelkezésére bocsátott további 400.000.- Ft értékű felszerelésből
áll, amelyeket a mellékelt külön „ajándékozási” lista tartalmaz.
Az alapítvány céljaira rendelt készpénzt az alapító a bíróságnál történő
nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül az alapítvány javára nyitandó
pénzintézeti számlára befizeti, míg a tárgyi eszközöket az alapításkor átadta.
6./ Az alapítvány határozatlan időre alakul. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki
csatlakozhat, aki az alapítvány céljait elfogadja és azt támogatja.
7./ Az alapítvány gazdálkodása:
Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik
vagyonával, másodlagos jelleggel vállalkozási tevékenységet folytathat a 4.4.
pont szerint.
Az alapítvány mindenkori vagyonának legalább 60 %-át a 4.1. alpontban foglalt
célok megvalósítására kell fordítani.
Az alapítvány mindenkori vagyonának 10 %-át kitevő összeget pénzintézetben
kell elhelyezni kamatbevétel szerzése céljából.
Vállalkozási tevékenység folytatására legfeljebb az alapítvány mindenkori
vagyonának 10 %-a fordítható, a fennmaradó 20%-ot pedig az alapítvány
működési költségeire kell fordítani.
Az alapítvány kuratóriuma jogosult a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez
szükséges kiadások, illetve támogatások megállapítására.
Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki. Az alapítvány befektetési tevékenységet folytathat, ennek szabályait
a kuratórium állapítja meg. Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait köteles
elkülönítetten nyilvántartani.
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Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni Tv. 19.§. /3/ bekezdésében foglalt tartalommal.
Közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját
honlapján, ennek hiányában a nyilvánosság számára elérhető módon köteles
közzétenni saját székhelyén történő kifüggesztéssel.
8./ Az alapítvány működése és képviselete:
A kuratóriumi tagok száma: 3 fő
A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű döntés
meghozatalára, gondoskodik annak rendeltetésszerű felhasználásáról és
gyarapításáról.
A kuratórium tagjai megbízásukat három hónapos határidővel visszaadhatják,
helyükre az alapító új tagot nevez ki.
Az alapítványt a kuratórium képviseli, amelynek nevében az elnök vagy
helyettese önállóan jár el, kivéve a bankszámla feletti rendelkezést, amely úgy
történik, hogy a kuratórium két-két tagja ír alá.
Az elnök akadályoztatása esetén a kijelölt helyettese jár el helyette teljes
jogkörrel.
9./ A kuratórium működési szabályzata
A kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja üléseit,
biztosítva az alapítvány rendeltetésszerű működését.
Az ülés összehívásáról az elnök gondoskodik írásbeli meghívó megküldésével,
amelyet legalább 8 nappal az ülés előtt a napirend közlésével kell megküldeni a
kuratórium tagjainak.
A kuratórium összehívását bármely tag kezdeményezheti az elnöknél.
Amennyiben az elnök elmulasztja a kuratórium összehívását, a kezdeményező
tag azonos módon összehívhatja az ülést.
A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén helyettese vezeti.
A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Döntéseit
egyszerű szótöbbséggel és általában nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Ha az elnök távollétében fordul elő
szavazategyenlőség, akkor a szavazás háromszor megismételhető, végül az így el
nem döntött kérdést el nem fogadottnak kell tekinteni.
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a
közhasznúsági jelentés jóváhagyása. Az éves beszámolót és a közhasznúsági
jelentést a kuratórium azonos módon fogadja el, mint a többi előterjesztést,
vagyis egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással.
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A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni és arról a határozatok
könyvét kell vezetni, amely mindazokat az adatokat tartalmazza, amelyek a
jegyzőkönyv kötelező adatai.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratórium ülésének időpontját, a
meghozott döntések (határozatok) szószerinti szövegét, a döntés hatályára
vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők
számarányának és nevének rögzítését. A döntést ellenzők ellenvéleményüket
írásban csatolhatják.
A jegyzőkönyveket és közhasznúsági jelentéseket a kuratórium iratai között meg
kell őrizni.
A működéssel kapcsolatban keletkezett fenti iratokba, továbbá a közhasznúsági
jelentésekbe való betekintést a kuratórium munkanapon, munkaidőn belül bárki
számára lehetővé teszi. A közhasznúsági jelentésből bárki saját költéségére
fénymásolatot kérhet.
A kuratórium döntéseiről az érintetteket körlevélben, a nyilvánosságot a döntések
közzétételével kell tájékoztatni, a közzététel az alapítvány székhelyén történő
kifüggesztés útján történik.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
10./ A kuratórium tagjai:
Csúcs Zoltán
lakik: 2013 Pomáz, Kartal u. 130. hrsz.
Szabó Péter
lakik: 1034 Budapest, San Marco u. 29.
Schwikker Zsófia
lakik: 1037 Budapest, Domoszló útja 15.
A kuratórium elnöke:

Csúcs Zoltán

A kuratóriumi tagok az alapítóval közeli hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi
viszonyban nem állhatnak.
11./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b/ pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó)
a határozat alapján
a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b/ 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
„LEGYETEK JÓK” ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

6
a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője (beleértve a felügyelő bizottság
tagjait is) az a személy, aki korábban másik 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.
12./ Az alapítvány felügyelő bizottsága:
Treerné Tihanyi Ildikó
sz.ig.sz.: AU-VII. 271473
lakik: 1025. Budapest, Vihorlát u. 26.
Csont Tamás
sz.ig.sz.: AU-VII. 628855
lakik: 1039 Budapest Királyok útja 132.
Pej Kálmán
sz.ig.sz.: AU-VI. 618223
lakik: 1033. Cserepes u. 9.
13./ Nem lehet az alapítvány felügyelő bizottságának tagja (illetve könyvvizsgálója) az
a személy akire a Tv. 39.§-a összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz.
14./ A felügyelő bizottság feladata:
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, ennek körében:
- 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,
- tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt
vesznek, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik,
- köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 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
- a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc
napon belül – a kuratórium elnöke köteles a kuratórium ülését össze hívni. E
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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.
- az alapítvány felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.
15./ Az alapítvány megszűnése:
Az alapítvány megszűnik a Ptk. 74/E.§-ban megjelölt okokból.
Az alapítvány megszűnése esetén vagyona a Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési
és Oktatási Alapítványt illeti, amely azt az alapítványi célok figyelembevételével
köteles felhasználni. (1032. Bp. Bécsi út 175-177. nyilv. szám: 2179)
16./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvének és a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2012. március 30. napján

Tárnok Nándor
Alapító
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