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DrosrLeunAEnrAr_epirvAwv
Ar-apir6 OKTRAT
Preambulum
Alulirott Alapitir a Polgiri rrirv6nykonl,.v 74/A-F. $-ai alapj6n az al6bbi Alapitviny l6tehoz6sit
hathroztam e\.

Az Alaoit6
1) Az Alapit6: szAB6NE SZAUTER M6NTKA (szii1.n6v:Szautet N{6nika; an.: N6meth Etelka;
Iakcime: 2071 Pity, Munkis t6t 7.)

Az Alaoiwdnv neve.sz6khelvees c6lia
2) Az Napi*hny

neve: Drdsr LAURr$RT Ar.ApiwArw

3) Az AlapiwAny sz6khelye:2100GODOLL6,ADy ENDREsETANy44/I
4) Az Alapitvilry c6lia:.
Az Alapifieny c6lja a c.P. Tetta paresis elnevez6sri mozgriskodritozottsfggal
irir6
g,,v6gyithatatlanbetegs6ggel sziiletett Di6si Laura (sziil.n6v: Di6si Laura; an.: Gr6f
Agnes; lakcime: 2111 Sztda R6zsa utca 3; sziil.id6: lg97. dprilis 02.)
€letkiiriilm6nyeinek segit6se, Iakhatdsfnak megkdnnyit6se, igy kiiliin<isen iskollba
ift{shnak, tanulminyainak,'a mozg{skotlfltozashval kapcsolatos terripiiknak, illewe
gy 6gy Sszati seg6deszkiiziik megvrisid6s inak finanszitozfusa.
Az Alapiruiny l)i6si l,auta csal6dj6nak
is segitsdgetkir'6n n1'ujtania mozgiss6riilt csaliidtag
gondozisival kapcsolatbanfelmediLl6tobbietkiadisokt Anogzt6s6val.
Az ,'\lapitvinv rendelkez6s6re
bocsitott ingir 6s ingatlan javakat Di6si Laura 6s csalidja
rendelkez6s6re kiv6nja bocs6tani annak 6rdek6ben, hogy Di6si Laum megfelel6
6letkoriilm6nyckk6zott tudjon ner-elkednia mozg6ss6rii4tek
kiszolg6ltatotts6ga
ellen6re.

Az Alapiwfny indul6 vag.vona
5) Az Alapitv6ny indul6 vag)'ona az Alapit6 6ltal rendelkez6sre bocsitott 200.000,- Ft (azaz
kett6sz6"zezetforint) k6szp6nz; mely cisszegetaz Alapit6 az unicredit
Bank Hungary Zrt,
105'tr Budapest, Szabadsig t6r 5-6. alattr fi6kjdnitl zz Alapiw6ny nyilv6ntartisbz v6tel6ig let6ti
bankszimlin helyez el.
At
Alapitv6ny
1.!.
fclhaszndlharo.

c6ljainak megval6sit6sa 6rdek6ben az ,\lapir'.6ny

teljes vagyona

5.2. Az,,\lapitv6ny
nytlt, ahhoz b6rmely bel- 6s kiilfoldi, tem6szetes 6s jogi szem6ly
csatlakozhat, ha az Alapil.oirny c6ljaival egyet6rt, 6.s azt anyaglag timogatni ki"6n1u. A
csatlakoz6k t6mogat6suknak az Alapiro6ny r\sz|te ti5rt6n6 befizet6s6vel, itaddsiw nem v6lnak
Alapit<ikk6, tehlt olyan jogositvinyokat 6s hatiskotoket nem szerezhetnek,amclyek a vonatl<oz6
jogszab6lvi rendelkez6sek alapjLn kiz6t6lag az, Alapit6 Okiratot Alapit6k6nt a16fu6, ilTetve zz
alapit<liiogok gyakod6s6m kijelolt szem6lyeket,szervezeteketillethetrie. Csatlakozis esetltt az ez
iltal keletkez6 anyagi forr6sokat is az alzpiwlnyi c6lok megval6sit6s6rakell fotditani.
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5,3. Az Alapitviny p6nzbeli, dologi 6s term6szetbeli tirr.,ogatlsokat, valamint ingyenes
szolg6ltat6st is elfogadhat, elfogad,|sdt6l a I{urat6dum drint. Az Alapitviny tirmogatoja kikotheti,
hogy az 6lta1a iuttatott p6nzbeli, vagy term6szetbeli adominy t6szbeni, vagy eg6szbeni
felhaszn6l6,s6.rakrzLt6lag az Alzpi*|ty
c6ljzin beliili konkr6t c6l 6rdek6ben kedilhet sot.
5.4, Az Alapitviny vilt6t, illetve m6s hitelviszonyt megtestesit5 6rt6kpapirt nem bocs6that ki.
5.5. Az Alapitvdny timogatist
hozz,Atattoz6ift.sz6re nyijthat.

- c6ljaival osszhangban - kizir6lry

Di6si Laura 6s kozeli

5.6. Az AlapitvLny zz alapitvinyi c6lok mind hat6konyabb megval6sitisa 6rdek6ben f6- 6s
mell6k6llisri alkalm^zott^t is foglalkoztathat.
5.7. Az Alapitviny
vii\alkoz6i tev6kenys6get is folytathat, amely rzonban nem lehet az
Alapiwiny
f6 tev6kenys6ge. Az Alzpiwitny v6llalkozisi tev6kenys6get csak c6ljainak
megval6sitisa 6rdek6ben, azokat nem vesz6ll'eztetve v6gez. Cazdilkod6sa sorin el6rt
eredm6ny6t nem oszthatia fel, azt tz alapitvlnyi c6lokban megfogalmazott ter'6kenys6gekre
hasznilja fel.
5.8. Az Alapitviny nytlvintartasaira egyebekben a rc6 r6nyzd6 konr,.wezet6si szab6lyokat kell
alkahnzzni.

6) Az Alapitv6ny iltal6nos iigydrint6, iigyint6z6, k6pvisel6 6s kezel6 szer\re a Kurat6rium,
melvnek l6tszhma 3 fi5.
6.1. Az '\lapitv6ny Kurat6duminak elnoke6s tagjai:
1. Szabadi Attila, a Kutat6rium iliriike
(sziil.n6v:SzabadiAttila; an.:Kapuviri I{atalin; lakcime:2100 Godo[6, Mdty6skirily nt 65.)
2, Puskris K:ilmrin, Kurat6riumi tag
(sziil.n6v:Puskis K61min; an.:I(azi Margit; lzkcirne:2771Sztda,DozsaClydrgyrit 158/a.)
3. Pintet Zoltrln, Kurat6riumi tag
(szii1.n6v:Ptnt& Zo1t6ry an.: ScheiberJudit Erzs6bet; lakcime: 2100 Godoll6, 5z616 u. 20.

rrrl10.)

Az Alapitvinyt a Kurat6dum Elniike iinill6an
bankszimla feletti rendelkez6stis bele6rtve.

kdpviseli, a munkdltat6i jogok gyakorhsit 6s a

A kurat6riumi t2,gokat ^z Alapit6 hatitozatlan
id6rc k6ri fel, atnely megbizatls csak indokolt
esetben fPtk. 74/C. S (6) bek.l vonhat6 vissza. A Kuat6rium tagjai indokolt esetben - az
Alapitviny c6ljait nem vesz6lyeztet6 m€rt6kri - dijazAsban6s kolts6gt6rit6sben r6szesiilhetnek,
melyr,5la Kurarorium d<int.
Nem jelolhet6 ki, illetve nem hozhzt6l6te olyan kezel6 szerw fturat6rium), amelyben n ALapit6
- kcizvetleniil vagy krizvetve - zz Alapitviny vagyon|nak felhasznil6,s6r,- meghat6,roz6 befoly6st
g1'akorolhatV*.74/C- \ (3) bek.l.
A l{urattirium zz AlapiwiLny adminisztrativ (operativ) feladatarnak ellititsfua munkaszen-ezetet is
'riLnyitisixal.
mfikodtethet iigyvezet5
A Kurat6rium az iigl.wezet6sselkurat6riumi tagot is
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megbizhat. Az Alapit6 jelen Alapit6 Okuat zlijlrLsival felhatalmazza a I{urat6tiumot ara,, hogy
az alzpitv|ny a,kalmazotil6nak k6p.riseleti jogot biztositson, megjelolve a k6pviseleti jog
lryakotlisinak m6djit, illet6leg terjedelm6t. Az alkalmazott k6pviseleti joggal va16 felnthiz.asaru
az Llapit6 nteghttArozo befolyisinak
ttlalmita 6s a bankszimla feletti rendelkez6si log
g1'akotlisita a vonatkoz6 jogszabi\i tendelkez6sek Frgl'elembev6tel6velkeriilhet csak sot.
6.2. A l{urat6rium dont6si jogkote kiterjed:
a) A c6lok el6t6s6hezsziiks6gesfeladatok meghat|rozisA,n, a r'6gtehalt6smegszervez6s6re;
b) Az alapitvinyi vagyon b6vit6s6re, meg6rz6s6re, kezel6s6re vonatkoz6 ill6sfoglalisok
:r'egh<>z,a:tallta1'
c) Az el6z6 6vt6l k6szitett besz6mol6 elfogad6sdta;
d) Az Alapitv6nyhoz val6 csatlakozis elfogadlstara;
c) A I{utat6dumi tagok 6s a munkaszervezet tiszts6gvisel6i dtjzz sinak 6s kolts6gt6tit6s6nek
elfogad6s6ra 6s megillapitisira azzal a megkot6ssel, hogy a kurat5riurn t^g^ ftszlre l<zir6lag
zbban az esctben 6s ktz6t6lag olyan m6rt6kben nyrijthat6 d\az6s vagi foly6sithat6 kolts6gt6ritds,
amcly az alzpi|uiny tart6s koz6rdek6, c6l1inak megval6sit6s6t 6s krjzhasznri tev6kenys6ge
kifejt6s6t semrnilyen formiban nem vesz6lyezteti;
f) A munkaszervezet m'ikod6s6nek, feladatainak meghatdtozisita., ellen6rz6s6re;
g) A kovctkez5 6vi kcilts6gvet6s elfogad6san.
6.3. A I{urat6rium sziiks6g szednt, de 6vente legalibb egy alkalommal iil6sezik, valamint
Icgal6bb 6r-ente egy alkalommal tij6koztatja az Alapit6t az Alapirrtny munkii6r6l, kiilonos
tekintcttel az alapitvinyi vagyon kezel6s6re 6s felhasznal6sira.
6.4. A Kurat6dumot az elniik, vagy b6rrnely k6t kurat6riumi tag ft6sban, egyiittesen hivia <issze.
Szabiilyszerrinekaz risszehiv6sakkor min5sii1, ha a tagok az iil6sr6l legal6bb nyolc nappal az ii16s
id6pbntjit megel5z6en ir6sban 6rtesirlnek, 6.s zz iil6s titgysorozatir6l leirist kapnak. A
meghivcinak tartalmaznia kell a napfuendipontokat.
6.5. A l{urat6dum iil6sei nyilv6.nosak.A Kurat6dum akkor halitozatk6pes, ha a szabdlyszerrien
iisszehivott iil6sen a hatirozzt meshozatalakor minden tagia jelen van.
A l(uratirrium dont6seit nldt szzvazlssal,egyhangriLlag ho zzt. Az AlapiwLny 6ves besz6mol5jit
ett6l e1t6t6en egyszerf sz6tiibbs6ggel fogadja el a Kutat6rium
6.6. I I{urat<itium hat6tozzt\.ozatal6ban nem vehet t6szt tz z szem6ly, aki vagy akinek kozeli
hozzA,tartoz6jafPtk. 685. $. b) pontl, 6lett6rsa (a tov6bbiakban eglijtt hozz6t^ttozo) z hatltozzt
alzpjirt
kotelczetts6g vagy felel6ss6gal6l mentesiil, vagy
-

birmilyen mis el6nyben t6szesiil, illetve a megkotend6 jogngyletben egy6bk6nt 6rdekelt.
Nem rnin6siil el6nynek u Alapitv6ny c6l szerinti iuttatisai ketet6ben t bitrl<t iltal megkot6s
n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltatis.
6.7. A kurat6tiumi nl6sekr6l minden esetben jegyz6konyv 6s nyilvintartis k6sziil, amelyb6l
rncgillapithat6 a I(urat6rium dont6seinek t^rtilma., id6pontja 6s hatitlyz, illetve a dcint6st
timogat6k 6s ellenz6k szimarinya, valamint a dont6sek mellett 6s el7enszavaz6k szem6lye nev
szcrinti megjelol6ssel. A jegyz6kiinyv tattalmazzz az ii{6sen hozott hatatozttokat sorsz6mmal
ell6.wa. Az eml6keztet6t 6s a jegyziikonl'vet, mint a hzt6rozztok nylv|ntzrtis6t szo1g616okiraroq
Iefrizve 6s sotsz6mozya kell az Alapi*iLny iratai kozcitt meg6nzni, folyamatos kezel6s6t a
I{urat6rium Elncike litja el. A Kurat6rium dont6seit a dcintds id5pontiit kcivet6 k6t h6ten beliil
irfsban - isazolhat6 m6don - kozh az 6rintettekkel.
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Az Alapiw6ny mrikod6s6vel kapcsolatosan keletkezett itatokba az Alapiwiny sz6khely6n - az
Alapiwiny k6pvisel6j6vel el6zetesen egyeztetett id5pontban - birlo betekinthet, art6l sai6t
koltsig6re mdsolatork6szithet.
A l{urat6rium a www.diosilauraert.hu intemetes honlapon minden dont6s6t kozz6teszi. A
I{urat6dum 6vente egyszer ugyanezen a honlapon nyilvinossigra hozza z m(rk6d6.sr6l k6sziilt
szakmaipenziigyi beszdmolot.
7) Az AlapitrAny bankszdmlAja felett a Kurat6rium

Elniike iinrill6an rendelkezik.

Ew6b rendelkez6sek
8) Az Alapitviny I{urat6riuma vagy annak tiszts6gvisel6je iitzl a feladatk6t6nek el}it6sa sorin
harmadik szem6lynek okozott ki.t6rt az Alapirrfiny felel5s. A tiszts6gvisel6 zz altala e
min5s6gben az Alapitvdnynak okozott kir6rt a p olgiti jog iitalitnos szab6lyai szednt fe1el.
9) Az Alapiw6ny kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folyt^t, szervezete pirtokt6l fiiggetlen 6s
uoknak anya,gtt6mogatist nem nyfjt, illewe azokt6l t6mogatist nem kap, tov6bbi orsziggdl6si
k6pvisel6i, valamint megyei, f6virosi onkotminyzati
vilasztason jeloltet nem 611it, 6s nem
tAmogat.
10) Amennyiben n Alapi*6ny befektet6si tev6kenys6get t6gez, a Kurat5rium
szabilyzatot k6szit, 6s azt egyhangulagfogadia el.

befektet6si

11) Az Alapitviny esedegesmegszin6se eset6n a Ptk. 74/F:,. \-a az tinyad6. Az Alapitviny
esedegesmegszrin6se eset6naz Alapiw6ny - a hitelez5k krel6git6seutin - fennmarado vaggonit
az Llapi...r'iny clljatltoz hasonl6..c6lra kell fotditani, 6s en6l a nyilv6nossigot megfelel5en
tij6koztamr.
12) Az Alapito cselekv6k6pess6g6nek elveszit6se vagy halitla eset6re Horvith
Fetencet
(sziil.n6v: Horvith Ferenc; an: Kelemen Eva, szii{etett: 8p.1,971. mircius 16., lakcime: 2111
Szada,.J6kaiu. 58.) ieliili ki alapit6i jogunak z gyakorlisira.
13) A jelcn alapitri okiratban nem szab6lyozott k6rd6sekben aPtk.74/A,74/F.
eljArrl..

\ ai szerint kell

14) Az Alapitviny jog1 szem6ly. Jelen Alapitviny a Budapest Korny6ki I'on6nysz6k
nyilv6ntartisba v6tel6vel jon l6te. A nyilv6ntartisba v6tel nem tagadhat6 meg, ha az zlapito
okirat a vonatkoz6 )ogszab6iyokban rneghatitozott felt6teleknek megfelel. Az r\lapitvdny
tev6kenys6g6t z nytTvdntxtisba v6telr6l sz6l6 hatatozzt joger6re emelked6se napjin kezdheti
mcg.
Kelt: Budapest, 2012. |ilitrs 12.

Szab6nd Szauter M6nika
Alapit6
Iillenjegyzem(ISudapest,
2012.'1itus1,2.)
I)r. Flon'6th Zoltin Leventeiigyv6d
(1054Budapest,T'iikcrryutca 3.; lajstromszim:18189)
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