A Szeretet hatalma Alapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata
Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján működő alapítvány módosítását határozta el.
1.Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye

Ignácz László Tamás
Anyja neve: Széchenyi Mária
Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87.
Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit)
Anyja neve: Tóth Margit
Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87.
2. Az alapítvány neve: Szeretet hatalma Alapítvány
Az alapítvány rövid neve : ………………………………………………………………………………………
3. Az alapítvány székhelye: 4600 Kisvárda, Munkás utca 2.
4. Az alapítvány honlapjának címe: www.somaalapitvany.hu
5. Az alapítói induló vagyon:100 000- Ft, azaz Egyszázezer forint készpénz, amelyet az alapítók teljes
egészében rendelkezésre bocsátottak.
6. Az alapítvány célja:

A daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezelésének elősegítése és támogatása.
Pénzeszközök gyűjtése a fenti betegség gyógyításra, a szükséges műtéti beavatkozásokra, külföldi
gyógykezelésekre, alternatív kezelésekre, rehabilitációra.
- egészségmegőrzés, betegségmellőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- rehabilitációs foglalkoztatás
- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető - szolgáltatások.
Az alapítványtól támogatás kérelem útján igényelhető. A kérelmet és pályázatot a kuratórium
elnökéhez írásban kell benyújtani. A pályázatok kiírásáról a kuratórium gondoskodik, s az határozza
meg a részletes pályázati feltételeket is. A kérelem illetve a pályázat elbírálásáról a kuratórium
elnöke értesíti az érintettet a határozattól számított 8 napon belül. Az alapítvány által – cél szerinti
juttatásként – nyújtott szolgáltatás igénybe vevője a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó
mentessége illeti meg.
7. Csatlakozás az alapítványhoz
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az
Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, mely csatlakozás
elfogadásáról a kuratórium minősített többségi szavazással dönt.

A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót
megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának
felhasználására vonatkozóan.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
8.

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozták létre az alapítók.

9.
Az alapítványi vagyon felhasználása:
Az alapítvány induló vagyona 100 000 Ft., azaz Egyszázezer forint. Az alapítók Ignácz László Tamás és
Ignácz László Tamásné Horváth Edit fejenként egyenlő arányban, 50 000 Ft – 50 000 Ft, azaz Ötvenezer
forinttal járulnak hozzá az alapításhoz.
Az alapítók induló vagyona összegét a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében a jelen okirat
aláírásától számított 15 napon belül az ERSTE Bank Kisvárdai Fiókjánál nyitott bankszámlán elhelyezik.
Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervezetet illeti meg, mely azt kamatozó banki letétbe
helyezi el.
Az alapítvány vagyona teljes egészében felhasználható az alapítvány céljai elérése érdekében. Az alapítvány
céljaira első sorban az alapító vagyon hozadékát, a csatlakozó hozzájárulásait és az egyéb bevételeket kell
fordítani. Az alapítvány vagyona jelen alapítói okiratban meghatározott célok fedezésére és az alapítvány
működési költségeire használható fel. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján
a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
Gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, vagy azt a létesítő okiratban meghatározott
tevékenységre fordítja.
Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására
használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az
alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány
fordítható.
10.
Az alapítvány ügyvezető szerve:
Az alapítók az alapítvány vagyonának kezelésére hét természetes személyből álló kuratóriumot jelöl ki. A
kuratóriumi tagok önkéntesen, díjazás nélkül látják el feladatukat. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.
A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):
Dr. Novák Béláné Kardos Klára
Anyja neve: Török Erzsébet
4600 Kisvárda, Munkás utca 2.
A kuratórium további tagjai (név, lakcím, anyja neve):

Pekó Lászlóné Berecz Ida
Anyja neve: Sajtos Ida
4600 Kisvárda, Várday I. u. 16.
Matusné Dr. Biró Marianna
Anyja neve: Hermel Erzsébet
4600 Kisvárda, Árpád utca 102.
Tarapcsák Zsolt
Anyja neve: Dankó Irén
4600 Kisvárda, Tompos u. 5.

Csubák István
Anyja neve: Kosztyu Mária
4600 Kisvárda, Mikszáth Kálmán u. 13.
dr. Kiséry – Harcsa Anita
Anyja neve: Háda Márta Etelka
4600 Kisvárda, Várkert u. 4.
Rabb Éva
Anyja neve: Zajcz Éva
4600 Kisvárda, Tompos úti ltp. 10/D. III/11.
A kuratórium tagjait határozatlan időre az alapítvány alapítói jelölik ki, de legfeljebb az alapítványi cél
megvalósulásáig bízzák meg. A kuratórium tagjai maguk közül minősített többségi szavazással maguk közül
elnököt jelöl ki. A kuratórium tagjainak többsége nem állhat az alapítókkal bármilyen érdekeltségi
viszonyban, nem lehetnek közeli hozzátartozói.
Az elnök feladata az alapítvány ügyeinek intézése, illetve koordinálása. Az elnök a kuratóriumi ülést szükség
szerint, de legalább évente kétszer összehívja. Az ülések nyilvánosak, a kuratóriumi tagok többségének
jelenlétében, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntései.

Az ügyvezető szerv ülését a kuratórium elnöke meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) az alapítvány nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Az ügyvezető szerv az ülését a kuratórium elnöke által a meghívóban megjelölt helyen tartja.
Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítvány vagyoni alapítványi célra történő
felhasználásáról valamint a vagyonnal kapcsolatos közkérdésekben.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A kuratórium évente köteles alapítóknak az alapítvány működéséről és gazdálkodásáról beszámolót készíteni.
Az éves beszámolót a kuratórium elnöke készíti el és a kuratórium teljes üléséről 2/3-os szavazati többséggel
dönt az éves beszámoló elfogadásáról.
A kuratórium elnöke az ülésekről, az ott született döntéseiről, annak időpontjáról, hatályáról, a döntést
ellenzők és támogatók számáról jegyzőkönyvet készít és nyilvántartást vezet.
A döntésekről és beszámolókról a helyi polgármesteri hivatal hirdetőtábláján egy-egy példányban
kifüggesztésre kerül 30 napon belül.
Az alapítvány székhelyén bárki betekinthet az alapítvány működésével kapcsolatos bármilyen okiratba. A
kuratórium elnöke és tagjai megbízásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetleges
költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

11. A kuratóriumi tagság megszűnik
- a tag halálával
- lemondással
- a Ptk.3:22.§ (1) – (6) bekezdésében, továbbá a 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
- tartós akadályoztatás, visszahívás esetén.
A kuratóriumi tag visszahívásáról az alapítók döntenek. A kuratóriumi tag visszahívásáról kizárólag abban
esetben döntenek ha a tag az alapítvány célját bármilyen módon veszélyezteti, továbbá ha a tag az adott
naptári évben a kuratórium munkájában nem vesz részt vagy egészségügyi állapotának megromlása
következtében részt venni képtelen.
12. Az alapítvány képviselete:
Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. A kuratórium nevében annak elnöke önállóan jogosult az
alapítvány képviseletében eljárni, beszámolót készíteni. Az alapítvány számlája felett való rendelkezéshez a
kuratórium elnökének Dr. Novák Bélánénak és egy tagjának Pekó Lászlónénak együttes aláírása szükséges.
13. Az alapítvány megszűnése:
A Ptk 3:403. § esete esetén

(1) Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez annak bírósági nyilvántartásba
vétele szükséges. Az alapítvány működése felett az ügyészség reá irányadó szabályok szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol.
14. 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 szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kisvárda, 2015. szeptember 9.

………………………………
Ignácz László Tamás
Alapító
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

……………………………………….
Ignácz László Tamásné Horváth Edit
Alapító

