,,Majsa Alapítvány''
ALAPÍTÓ oKIRATA
(201 1. decembel 22-én e]fogadott. eg'Ységes szelkczetrí okiÉt)

AZ A1apító:

Fekete Pá1
szü]etett: Kiskunfélegyháza, 1939' 08. 27'
elhunyt: Kiskunfé]eg1.háza. 1995' 10. 1,l'
an}'ia neve: Ká]lai Juliaina
ulo]só beje]entett lakcime: 6l00 Kiskunfélegyháza' Atti]a u' 20'

AZ elhunyt Alapító jogait aZ 1959' é!i ]V' t\' 7]L $ (7) bekezdes rendeLkezései szerint
g1'akorolva a Bács-Kiskun N{egyei Bíróság a N4ajsa Alapít\'á!l)' kulatóriu]ta által 2011'

december 22-én elfogadott módosításokkal eg'vséges szelkezetbe foglalt alapító okiíatot
.jóváhag1'ja' ezzel segítve elő az A]apítvány céljainak e]érését.
I.

Az Alapítvány neve: .'Majsa Alapítvány"
Székhelye: 6l20 Kiskunmajsa. Kálvária u'
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AZ Alapítvány önálló jogi személ'v' saját bé1i'egzőve1,l;anö adósiámmal,
naplótókönywel és barrkszámlával rende1kezik' Áz Alapítvány képvise]ője: a

hitelesített
klllalórillr1i
e1nöke" akaclá]yoztatása esetén a kul'atóliLlm erre a t'e]adatra kijcló]t a]c]lrökc. Az Alapítl'án]' a
székhelyénműködik'
I.

AZ A1apítvány céljaI
a.i
b') Kiskurulajsa Vátos idegenl_or'galmi céljainak segítése, reklánr és propagantla tevékenység
a város idegenfolgalrrri arculatának kialakításáért' A gyóg'v-idegenÍbrgalom telü]e1én
beruházók felkutatása. egészsógüg'1'i infrastruktúra kialakjtásáuak scgÍtóse.
c.) A ki]InyezeLbarát energiát l]asznosító válialakozások t'elkutatása. ilyen berúázók
megnyeIése, ideorientá1ása.
d') A táj-' ós térsóg ha_eyornányainak megí1rzése,ezzel kapcsolatos adatgyűjlés és tudomá1yos
kutatómu*a segítóse'

e')

A

\'aros általárros Í'ejltjdésénel< minclen eszki1zze]

támogatása'

tij énó segílése. ]nünkahe]!'telemtés

2

i)

Kiskunmajsa város belső-, és külső- (azon belül bel-, és kü]1ijldi) közösségl kapcsolatalnak
erósítése konÍ'erenciák. ta]á]kozók' 1negbeszéiések és közösségi rendczvéttr'ek szcn'ezésér e]'
g') Kiskuxnajsa \'á'os oktatási helyzeiének javitása. vendégáőadók és tánálok előadásainak
szerr'ezése a helyi Í'iatalok látókörének nriné] szélescbbre tánisával.
A7 a]apítván-v a fenti cél érdekében rámogatja:

-

megen'rlékezések, ku]turális lnúsolok. szabadidóprogranok. hagyományőrzó tábolok
és klublbglalkozísok. kiá1]ítások kidoigozását' sZer\'czését. meg\'alósítását;
a Kiskumajsán. az A1apítvány székhel}eként szolgáló csáblád}']ános Civilbázban
]étesitctt ..teleház", va]amin| a Zöld Paradicson nevii szabadidőközpont 1.nűködését
úgy. hogy a nlÍiködéshez, i1]etve l'ennmaradáshoz anyagi segítséget rryiÚt;
nyilvános mílzeumok, helylőfiéneti gyiijten]ónyek. és emlékhelyek. emlékművek
létrehozását. ápolását Kiskunnajsa terailetéI:
az Alapítvany, vag'v más civil szeNezetek és intézmények á]tal neghircletett
pályázatok kií1'ását, díjazását. és az ezek keretében keletkezett. vagv előkerlilt
pil) arlur cl. 5,/a{5,/(lL (e/clé-é|;

_ a

korábbiakban Kiskunmajsá.ól e]szarnazottak](al, illelve

szen'eZotetkke1 töÍénó kapcsolattaft ást;

az álta]uk

létesített

- a
-

Kiskunnaisá11 és vonzáskörzetében elsóSorban a ranyás r'idélteken é1ő
idóskolÍlak támogatása. a tan)'ai életmód t'ennmaradásának segítése;
aZ Alapítvány céijaival kapcsolatos időszaki kiadványok. illct\'e kutalási credmények'
és az általa támogatotl pályázatoka éIkezett pályamúvck kiadását-

Ferrti cé1okat Íigyelcmbe \éve az AlapítvánY az alábbi közbasznú tevékeü)ségeket végzi
(zárójelbcn a 1evékenvségck 1997' ér'i CLVI' Tv' szer.jnti számozása):
_ szociális tcvékenység, csa]ádsegítés. idijskol.úak gondozása (2):
- tudomántos tevékenység' kutatás (3);
_ nevelés és oktatás, képességÍéi lesztés. isneretterjesztés (4);
- kulturá]is tevékenység (5);
- kLllurali. örök5e3 mego\asr (o)
- műemlékvédelem (7);
' határon túli magyalsággal kapcsolatos tevéken!'ség(13' pont második része);
- spofi' a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszon}' keretébcn megbíZás alapián
fol)'tatott sporttevékenység kir'ételéve1 (14.)'

Mindezcknek érdekébenÍ'elvá11alja propran']ok Szen;czését. csopor1ok

pályáZaloL( meghiIdetését'

műktjdtetésót,

Ugyanakkor vállalja, bogy

-

vá11alkozási tevékeoységet csak fenti cé]oknak alárende]ve, azok megr'a1ósítása
érdekében és azokat nem veszél)'eztetve végez;
gazdálkodása során elért esetleges e1.edményét nem osztja 1él. a7t fenti cé]okra
foldítja;
köz\'etlen po1itikaí tevékenysóget nel1l ÍblÍat'szervezete pfu1októ1 lüggetlen. és
azokr]ak anyagi tán'rogatást ne1n n}rúit.

I

IV.
1'

Áz Alapítr'ány céljára rendelt induló vagyon:

Alapító az Alapítván'v cé1jára 5.000,- rrzaZ ÖtcZer t'orint ala|rto \.rg\ ont biz1Usltott. amelyet
OTI li.l,rr m rj."i r",j"barr h<l\e,,cn cl.
2.

a7

Az Alapítván)' be!élelei

-

alapítói indr ó vagyon és hozadéka
adományozók és csatlakozók a]apítványi 1'e]oszt]ratatlan vagyon céljára rendelt
befizetései, anrrak hozadóka' ál1aluk adott vagyontárgyak múködtetésénekesetleges
aZ

jövedc1rnei.

adományozóktól, csatlakozókto] egy-egy álta]LLk megjelölt

cél rncgva1ósítása

uttatott adomány \'agy tánogatás,
adonányozóktó]. csat]akozóktóI a7 A]apítvány céliair'a. illétr'e míLködési költégci
érdekébenj

t'edezésére nyÚÚtoll to\'ábbi támogatások'

az A1apitvány eszközeinek befektetésébő] származó bevétel,

vállalkozóitevékenységből szárrnazóbcvétel'

3' AZ A]apít\'án} kiadásai

közvetlcn költségek'
az egyéb cól szclinti tcvókeüysége ér'dekébenlelnrertilt költségek"
a vá1lalkozási levékenység érdekében felmerült kö1tségek,
rniiködés á1talános kö1tségei.
a közhasznÍi tevékenység érdekében felmerü]t

4' Az A1apít\'ányi vagyon felhasználása

A l'elhasználható indu]ó\'agyol'i 5'000'- Ft' nelynek legjobb kondícióiú befektetéséről
a mindenkori Kuratóriutn határoz. Betétbe he1!'ezhető' köh'ény. kincStárjeg}.
állampapírok !ásfuolhatók ezen ijsszeg crcjóig, de esetlegesen válla]kozási
te\'ókcnysóglc is fordithatóAlapítványi cé]okra felhasználható az alápítást követően aZ Alapítvány lendelkezÉsel'c
bocsátott cé1-, vagy egyéb adomiíny. csat]akozóijuttatás. vállalkozási tevéken}'ségból
szá'nlazó ercdmény. \'agyontírg'v értékesítésébőlszarmazó bevétel, illetőLeg az
indulrivagyon és hozadéka is'
5.

Az Alapítvany szolgáltatásai,

a vag!'onlélhasználás nródja

Az

Alapítvány KuÍatóriuma lelldszelesen támogatja a Kiskunmajsán létesítettZöld
Paradicsom SzabadidőköZpont műkt'dését' E támogatásból fedezhctó az objektum

fennta ásával kapcsolatos valanlennyi költség' beleéft\'e annak állagfenntaltását. fejlesztését,
a közüZcmi számlák kicg)'enlítését.a szabadidoközpont alkalmazottainak szelné]yi bérét'és
az ulálrrk 1izetendő járulékokat is'

Az Alapítvány ugyancsak lendszeles anyagi támogalásban részesítia kiskuinnajsai Csábrády
Jálos Civilházat, anelynek lészbel plogramjait 1s szerr'ezi' -,\Z A]apít!ány támogatásábó]
fedezheló a Cívilhi lénnta ásáva] kapcso]atos \'a]amennyi költség.
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Az A]apítván)'. az állala támogatott hel},i jnlézmények ]ótÍeiöttét és be]ső műhelvmunkáját

segítendő, támogatja techrlikai és egyéb eszközök beszcrzését'A támocatás mértékérőla7
egycs intéZmén},ek kérelmére. az intózmén\ck szckmai l'clüg)e]eri szer\ejnek vé]enényének
fi gyclembevételével a Kuratóriun hatáío7.

Ezen túlmenően a Kur'atórium tánogathatja az a]apító okiratban negfogalnazot( cé]kitlizések
_a
barnrelyikét' akár pályázati, akár. egyedi e]bír.á]ású juttatássai.
renc1elkczésre álló
pénzeszközök 1iigg\'ényében' A cé] szeÍinti juttatás pál-vázathoz kőtése esetén a pályázat neln
talta]mazhat o]van fe]téteLekel. amclyekből aZ esct összes körü]n''énveinek mér]epelésér,el
mcgá]]apítható. hog'v a pályázatnak e]or< lncghJtarozott n)c,t.se iat (szin1e]t pá]yáZat).
SZín]cit pályázat a cé] szerinli j uttatás a]apjáu1 nem szolgálhat'
A^Kuratorium a szo]gáltatásnyúitásról nlinden évben _ Lehetőség szerint aZ é\,végibeszámoló
elÍbgadásakor hoz dörltést. Ekkota beszerzi a l'e]haszlálási javas]atokat. de Íé]kérhetia
csatlakozókal és egyéb tán]ogatókat is a támogatási célok és mór1ok megielöléséIe (aZ
okiratban lnegjelöit lehetőségeken be1ii])'
^lapitó

A

szolgá1tatások mindegyikét azok elhatáozásakol, kitúzésekor aZ A]apitvány
.fenti
hírköz]ési lehetóségei figyelembe vére a Csibredr Janos Cirilhü hirdetótábiáián keil
közzétenni, csakúgy. nlint a pályázatok eledménYeit. dijazoltiait.
6. Beszrímolási szabályok

AZ A]apítván)' Kuratóriunia kötcles n]indeD évben az éves beszámoló jóváhagyásár,al
egyide.jűleg a közhasalúsági jelentés ell'ogadását is napirencljére ttjzni. illctőleg annak
elkészítéséró]gondoskodni. Az Alapítr'ány köte]cs a köÁrrsznúsági jelentését a tárg1,évet

köveló évben' Jegkésőbb.június 30'áig saját honlapján. ennck hiánvaüarr a (]sábládv
'lános
ai\ | . / l.rJe|n|lb .| _rr nÜ, zc'< rni'

A közhasznúsági jelentésnek aZ
kel l:

1997. ét'i CLVI'

Tv. 19. $ (3) bekezdése alapján taltalnaznia

a) a számviteli besziit]]o1ót;
b) a kö]tségvctési támogatás fe]használását;
c) a vagyon lelhasználásával kapcsolatos kinutatást;

d) x ce] 5/eril]l: iJndLá..'k lilntllcI;5xt;

o) a központi kö]tségvetési szentől, az elkülönített ií]lani pénzalaptó]. a hel)i

önkományzattól'

a te]epülési iinkonnályzatok társu1ásától és mindezek szelveitő] kapott

támogatás mértékéti

t) a közhasznú szcrvezet vozető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,illetve

összegét;
g) a közhasznú tevékenységró1 szó1ó rövid tartairrri beszámolót.

A közhasznúsági jcientésbe bár.ki betekinthet. abból

._

sajá1

ktjltsógére másolatot készíthet.

csat]akoZás:

Az Alapítvály nyitott' Ehlrez bárki csat]akozhat az alábbiak szelint:
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e)

b)

A7

Alapítván)'hoz csatlakozhat m]ndcn lna!:\aí l'ag)'kü]1ij]di á11anlpo]gársagu
Gzékhelt'ii) temészct.s ós joei szcmól'_v. ha az Alapítválv cólkitűZóseit e]fogadia és
vagyoni hoz7ájárlllását a pénzintózcti cscli]<számlára. \'ag'Y a7 Alapitvány pé!ÍáÍába
való beíizetéssel a 4' ponl szelinli köZös a]apílványi vagyonba beolvaszlani rendeli.

Áz Alapí1ván'vhoz csatlako7hat mi1']den o]-van magyar vagy kül1'öldi á]lampo]grLsrgLl
(székhelyű) ternészetes és jogi szeméL1 is. a'ki aZ aLapítván}i cél eléréseérdekében

vagyontárgyat. techni]Qi eszköZt, ingatlarit. jör'edelrrrezij jogosultságot stb. bocsát zu
Alapítvány lendelkezésérc. ós beleeg)'ezósót adia' 1rog}'' a célszerúfelhasználást a7
Alapitván}'t kczcIő kuratórium határozza meg.
c) Csallii'tozhat miDden mag!'al vagy kü]liildí természeles és jogi személr- pénz. ingo
vagy jngatlan vag}on. illctőlcg jövedelmc7ő jogosítván'vnak a7 A]apítvány
rendelkezéSérebocsátásával és határozott cé] megielölésseL, továbbá elszárnolási
köte1ezettség kikötésé\,e1. Ebben aZ esetbcn a ku1.atóIium dönt' hog'v az adomanyt aZ
alapitvány cé1j.ír'a meglelelőnek és az adományozó által előirt kötelezettséget reálisan
teliesíthetőnek itéli, íg"v M alapítványi célÍlfelhaszná]ást vá11a1j4, vag1'aZ adonányl
trn-lmi r-!v g-zdn..rgi ol "(hn clu . t d) Csatlakozhat nrincLcn mag).ar vally ktiltöl.li lem1észctcs szenlél\ és jogi szenrély' ha az
AIapitvány alapr,etó r-élkiriizéseitellbgad.ja és vag)'rlni hozzájárlL]ását pénzirdulnxnJ
esetén aZ Alapítván.v ó\'cs. fol'Yanatos kiadásainak fcdczésórc rcndcli'
c) A7 Alapít\'ányhoz mód \an lelmészelbeni' \ irlarninl nem an)i]gi je]]egii sze]lemi
szolgáltatíssa1 is hozzáiárulni'

\rt.

Az Alapitvány legli1bb szerve i1rl!],

főbő1 ái1ó kur'atórium, tncl'vnck tagjai:

szúletclt.'Kiskl!nnCtjstt'l960.05'2]' ELNOK

Dósai ]mre

anyÍd neye: C.;iktj.; Irén

Itlkik: ó120 Kiskunmajs(l, IpdrheÍx)i Lt' 17'
ddóazonosíló jele 33 1 l l ] 2 2 2 ]

Tapodj

Kál

.k

.r( c9) . /r. "'u,'' ur I
anl,ja neve: Clscrlki Katalin
laliik: 6120 Kiskunnajsa,lpüheg}'j u' 1l.
adóazonosíló jele: 832627 3122

.,/

Terbe Zoltán

án

.(r(

K

sZü]etettI Kiskunmajsa,

\(iKHl

I

Yl I ll \

]964']2.2j'

an)'ja neve: czinl(óczi
^nna
DóZsa G:'. u. 2l
lakik: 6120 Kiskunma.jsir,

.

adóa7onosító iele: 8357852041

FLe Tamás

s7ü]etelt: Szeged. 1966'06'13.
an}'jir ne\'e: Pi]cZ Judjt

]VlÍia

lakik: 672i Szeged. Budapesti klt. 2,ib.
adó:zonosító jele: 8363222593

A

kuratórium el]lökónek. elnajkheb,ellesének ós további tagiainak negbízatása határoza an
i.lótarta ra szól; a megbíZatás az alapítói jogokal g'vakol]ó szeüóly által visszavonható. A
kul].LtóIiün1 e1nökórrelt akacllil1'oztatása csc1ón az elnök le]adatajt l cÍbc Zolt1in elnökhe]vettes

ó

gyakorolja. A kul.atólitim tagjai tevékenységiiket társadalmj megbízatásként. ellenszolgáltatás
né]kiil végzik' de a tcvéke|}'ségtik solán felmerüló költségeiket aZ A]apít\ án} megtéÍíti'

A

kuratóIium testületként miiköC1jk. szükség szelint, dc évente 1ega]ább két alkalomnral
iilésezik, összehívásárri], és az ü1ésck előkészítésérólaz clnök go]1doskodik. A testületet akkor
is össze kc]] hívni, ha az elnök azt szükségcsnck tartja. ! irgy bánlely'két tag egyiittesen
indítván1'ozza az. A kr]ratóriuni tagoknak szóló írásos rrreghír,óIrak rne]!'et a
mcghíYottaknak a teNezett idópolrt előtt ]cga1ább E nrrppal lri kell kézbesíttctnitartalnlaaia
liell az üIés időpontját. 1rel'Yét és ü.pirendjét' A kuÍató ÜI üléseire meg kell hívni a
|e]üg}elő Bizotlság 1agiait is. al(ik a7 Liléseken tanácskoZási joggal vohetnek lészt. Monban
a7 cg'Yes döntések meghoZatola solán szavazat i .io ggal nem rende]keznek' A lturatóljrrm ülÓsei
nyilvánosak'

A

kuratóliumj ü]ésről kószü]t jcgyzóki]n)'vben lögziteni kell a7 ü]és he])'ét és ídejét,a
napirendet, a napirendck mcgtárg!'alását, aZ elhangzott kérclések!.t. hozzászólásokat. \'alfunint
a mecho7ott határo7atokat. illct\'c a döntéseket lámogat(ik és el]enZok szemé1}'ét is'

A

kuratórium elnökc a kur'atór'jumi ii]ések iegyzóköll]r'eiról ill- az a7okban rőgzített
haúrozatol(Ió] n}'il\'ántaftást \ez.eÍ'' cz a..Határozatok körryle"' Ennek kijtele7ó lovatai| a
hatiirozaüozatal ic]őpontja és a határozat szánla. a ha1ározat lárgya. a hat.lrozat hatál'Ya, a
hatiír'ozat meghozataiának módja. (eg-v_hangÍr. szóti'bbsógi. tánrogatók és el]enzők száma,
s7cnlél}'e). A..HatfuoZatok könyve" \'ezetésének lehetsógcs rlódja az is' amennyiben a l'enti
Io\atokat taÍalmazó jeg'Yzól(öny\'ekct g!'iijtj és Íendezi solbi] az el're kijte]es s7clné1].' A
kuratórilm1 e]nökének lélcrlata, hogy a jegyzijL(ijn}'\,ek időbcn clkósziilje|ek, és a balározalok
8 napon bc]iil a cím7cttckhc7 cl.iussanak. A kulatór'ium ]ialiiloZalril az érintettekkel az clnök
kironat formájában. a vonatkozó határo7at kiküldóséve]. a l]atarozat ke]létó] számitott 15
napon be]ü] ]e\élbei is közli' Á krrratrir'iunri ii]ések jeg)'7ókönyl'ejt ós a hatáfozatok
kajnyvét aZ elnök keze1i. azok talta1máról bárkinek úiékoztatást ad. A kuratórirnn va1ancnn!.i
határozatát nyi1r'ánosságra kell hozrri. me]ynek lóruma az A]apítvány s7ókhc1}'óli található
Csábrády János CivilháZ hirdetótáblája.

Az Álapítr'ányt _ a kuratórium ülései köztjtt a ](']ratóIium ehöke, illetve
esctén Terbe Zo1tán e1nökhe1yettes

akadál'Y'ozlatása

képvise1i'

AZ ii1és akkol határozatképes, ha azon a kur'at(iriLlm tagjai közül lcgaláLrb hrirorrrje1en van. Ha
a kul'atódÜn ijlése határozatképtelen \'ol1. tneÍ ke\'esebb tag Volt jclcn. aZ clnök intéZkedik M
új neg1ríl'óva1. ltj idópontban történő összehí\'ásró]'

A

kuratór'irul va]afuennyi dóntésél n]ílt szavozásSal, egyszcrű szótöbbsóggc1 hozz'a,
feltüntet\'e a döntéSt tánogatók és ellenzők szenél'vétis' Szavazategvenlijség esetén aZ
indítványt elvetethrek kell tekillten j'
A ku1'atórium kizáró1agos jogkölei

-

.rz"l"lrtr.rn). r.rg'on lcll..znilr..r:
a csatlakoai kivánók clfogadása vag'v elutasítás;
a szerlezel éves beszánrolójának jóVáhag!'ása;
köZhasZ11úsági je1en1és e1fogadása:

befektetési tevékenység lol'Ytatísa eseté. a bcfeklelési szabá]'vzat e]l'ogadása;

1

/

jogok gyakorlójának é\'enkéntitájékoztatása a saját te\,ékenységet illctően.
lekintcttel dz A1apítvány vagvonának kezc]éséreés felhasználására'

aZ alapítói

kü]önös

A kurató

_

urrri tagság tnegszűnikI

]enonclássa].
visszahív1tss1]_
a kuratólitrrlr tagjának haIá]á\'al.

AZ Alapítván]' éves muntájártil a besz1rn'iolót a klu'atórium e]ni'ke késziti el és teÍie\7lj a
kuratóriunl eló' AZ éves beszánroló1 - annak ellbgadása után
- a7 A]apítvány széihelyén
talá]ható Csábrácjv János CivjlháZ hirdetőtlibláján ke]] közzétenni-

AZ alapítl'ánYi \'ag\'.nr kezelésc:
AZ a]apít\'ányi vagyo]l feDdeltctésszerij. az Alapító szárrdéka szer.irlti és .lz Alapítvány cé1iáva]
összhangban lévő lelhasználásáról a kulatórjuni gondoskodik.

Az Alapílván1'vagyonát a hatályos pénziigyi jogszabályok alapján kell nyi1vántaftani. il]etve
bizonllatolni.

AZ

AIapít\'ány vagyona fe1elti rende]kezóslrcz.

ípv kiÍelczettség\,álla1áshoz i,ag}'

utalr'ányozáshoz j5 aZ ejnök. és vele cgytillesen a kulató1iult1 elnökhe]vettesótrek aláírása. is
aZ A]apít\,ánv bélyegzőlcnyomata szLil'scgcs .\z {]Jprt\ aLl] bijLnkszárrr]áia fe1elti
rendelkezéshez Dósai Imrének' a kuraló1.íun c]nókétrek. és ve]e eg'\iitt .l.crbe Zoltánnak, a
kulalórirrm elnajkhclyeneséllek aláírására',"alamint az Alapít\'án),bél1''egzi1len1''onratár.a van
szükség.

Az alapitvrinyi vag'vooról és a be1izetésekról ninclen éV fcbruár. 28'ig elsz1imolást kel]
kósZileni. Áz elszámolást aZ alapítói jogokat gyirkorló szernél)'rósZéIe kö;vctlenl]l mcg ke]]
küldeni, a lakosságol peclig a beszárloIónak ll csábÍád}']ános Ci\'ilház hirdetijtábláján 1öl1énő
c]he]yezésével ke1] tájékoZ||rlni'
AZ Alapítván)' kllratóliumának tagjai jogosultak az óves beszámolóval és esvébkénta
fell]asználással kapcsolatos biZollylatoka1 megtekinteni'

Az Alapítvany nűködósével kapcsolatosan kelettezctt imtokba töIténő betekintést aZ
Alapítvány kulatóriumának e]nijkótő1 írlisban lrárki kérheli. s azt a kéIelme7őnek 8 napon
beli]1 ]ehetóvé ke]] tenni. kivéve, lra a betekintéstjogszabál]' korlátozza' vagy kizárja'
A7 A1apítván}' mriködése, sZolgá]tatásai igén}'be\,ételének módja. beszámolói n\,ih,ánosak: a
kIl'rlo'i lr ülc.cl l.iIr. ro'rk. ._/ J/ol of 5/': í|c \.||! |cIl' \ lJ|;_.,/dlU|. ,, r'''p'''a-.
ér,es beszánolóját' közhas7nÍlsági jclentését.vaIaminl az Alirpítvánv által nyújtott
szo]gá]tatások igén1'bevéLeléneknródjál aZ A]apit\'iin}'székhe]vén ta]álhala) Csáblád}'János
('l\ll-: ,,Lrcctojo l:rjar Iclt közzct.' l '

VII.
Áz Alapíti'ány íéiüg1''e1ő szer\'cI

a |e1ügveló Bizotlsá1] (a tol'ábbiakban:

FB)'

Az FB

elnijkból és bizottsági tagokból álió ]rziromtagú, az A]apíl\'án]' nrí'rködését ós
gazdá]kodását ellenórzó tcstülct, me1}nek tagiait akik nen lehehek a kuratórium tagjai
vagv azok hozzátartozói '. a krrratórium javaslata alapjá1 az alapítói .iogokat g!'akorló személy
jelöli ki az a1ábbiak szer'int:
Rttskrj Sándot

' ilc (' l'

u ]n

"j."' |'|''

n_r

'''

l'B ] l \ÜK

an]'ja neve: Juhász D' Erzsébct
laLik: 6l20 Kiskrrnnajsa. SZabó Er.lin u' l5.
adriLrzonosíló iele: 8,]48] ai] 0'],
Nyefges

Benjúfii] Jenő

KoncZ Jcnő

)' ] 7.
anyja nete. Ilorttith llona
Íakík:6l20 KiskunLnLira, JózsefAttilt! ütcd !'
adóa.onosí Ló j el e : i3 3,l Ó8 3 2 5 9 l
s2ü] eÍeÍÍ:KiskLlnr1aj)^tl, ] 96 ]. ]

sziiletett: Budapcst, I 954.1 1.21.
anyja neve: Csábi Piloska
lakikl 6120 Kis]<unrlajsa. Fó u. 90'
adóazolosító jele: 832 1 i]03 125

Az f'B tagság lncgsziínik:

-

]cnrondássl].
viSszirhívássa].
a Felüg'Yclő Bizottság tagjának halálálir]'

AZ alapítói jogok g!'akorlója bál]]ikol iogosll]l aZ FB tagiait vissza1rív , és ii összetételti
Feliig}elij BiZotlságot kijelii]ni' Anrennyiben Az FB tagjainak szánra 3 fó alá csökken. úgt aZ
FB úi összetételét aZ alapítói jogokat g)'akolló s7cmély 3 hónapoIi belül kőteles neghalározni.

Az FB rlűködésónck Íaltételeit a kuratórjunnak

ke11

biztositania'

A

le1iigye1ő Bizottság

isztségr'isc1őitó1 j e1cntést, nunkavíllalóitól pedíg
tájékoztatást vagy fclvilágosítást kÓÍhet' továbbá a köZhasznú szer\'ezel kön!'veibe és irahiba
bctckinthet. azokat nlcgvizsgá]hatja. szükség esctÓn szitké ők bevonásrit kérheli. AZ FB tagjai
kur'atóriumi tilóseken tan.icskoziisi jogga] részt \'chctnck'
murlkíiár'ó] a
Kuratóriumrrak évenle. íI,Lsban számo] be'
n'runkája l'égzéséhezaz Alapítr'án1' r'ezető

a

t

A7 FB

A Fe]iig]'e]ó Bizotts1lg.lijntéseil aZ e]ll(jke áha] \ezetett ü1éseken l'rozza nreg' Az üléseket az
FB elnöke hír'ia össze sziikség szelinl. de lega1íbb té1é!eDte' egyebekben az IB tjgt'Íendjét
maga hatarozza meg' ''\Z FB-tagokoak szóló írásos lleghi\'ónak l]]el}'el a neghí\'ottaknak a
lervezett időpont elólt lega1ább 8 nappa1 ki kell kÓZbesíttetni, és aZ Alapit\'ál'iy szék1re1)'ón
h]álhaló Csábrádt']ános Cir'ilház hjrdctijtábláján kcll kiftiggcsztcni tartalmaznia kcll az
ijlés időponÚát, helyét és napilendjét'

Az

|B_ülÓs akkor határozatképes, ha azon legalább

kettő bizottsági tagjelen \'an'

Az liB döntéseit nyilt szava7ásSal, egyszcrü szólöbbséggcl hozza. Szavazategvenliiség esetén
aZ indít\'ányt elvetettnek kell tckinteni. Az FB-clnök akadílyoztatása csctón az iilóst a
|-cliig-_vcló Bizotts1lg elnijke áha] kijelölt, más tagia is le\ezelheti' -'\ Fe1üg}'e]ő Bizütság
ülósci rl1''ilvánosak'

I
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A

Fe1iig}'€lő Bi7ottság lagjai köte]esek réSzt venni aZ üléseken, tál'o1]étüket köte1esek
igazolnj' [vente 3 iga7olat1an tá\'ollét (1nulasztás') az FB-tagság aló]i felmentést (Visszahívást)
\'on}at maga után, alnelyr'ói a kulatóriuol határoz. és az a]apitói .]ogokat g)'akor.]ó szemé]Yhcz
c]juttatott bizottsági elteljesztés a1apján az alapítóijogokat gyakolli] szcmély dönt'

Amennyiben az FB ülése határ'ozatképtelcn. ilg)' az FB e]nöke az ülést isnételten. új
nleghívóval, új idiipontra hívja ijsszc a mulasztás következnlénYeinek isnefietéséVel.A
határozatképteienség miatt nlegismételt FB-ti1ésre vonatkozó meghívóra a (endes iilés
meghívó.jára vonatko7ó szabá]yok irán'vadóak.

Amenn1'iberr a Felügyelő Bizottság viZsgá1ata során az Alapítvány n]iíkődéSétveszél)'eztető,
illet\'e töl'\'ényséÍő gyakorlalot észlel. Ílgy anól táiékoztatnia kcll a klllatóIiumot. s indokolt
esetben alnak összehí\'ását iS kezdeménvczheli az 199'7 é\i CLVI. rr'. 11' .l (3)-(4)
bekezdésci szerinl' Az I'l] á1ta] negáliapitott. aZ Alapitván) nÍiködésél VesZéI!'ezteló, j]letvc

'

törvényséftő gyakorlatról szó1ó jelentóst aZ alapítói jogokat gyákor]ó szc]nél! Iészérc
kdzvetienül is n'ieg ke1l külder'ri.

A Fe]iigyelő BiZollság tagiaira és e]ntjkélc \'onalkozó összefé]hete1lenségí szabályokar aje]en
okirat VIIL fejezete tartalmazza.
V]IT.
Összeléúetetlensógi szabáiyok

Az

A]apít\'ány vezető tisztségvise]ői: a Kuratór.iur'rr eInöke, elnökhclyetlese és tagjai.
va]anljnt a le]tigyeló Bizottság tagjai. AZ alapítváliy l,ezető tisztség\ise]ői nem lehelnek
egyenes ágon vagy testvérként rokolok' i11etve neln á1]hatna]( háZastfusi vagv élettársi
kapcsoIatban. A rájuk vonatkozó egyéb összeléúetetlcnségi szabályok az 1997' évi CLVI' t\.'.
8' $ (1) és (2). és 9. $ ( l) és (2) bekezdése értelnébell a kö\'etkeziik:
vezető sZeI\' határozathozatalában ne]l] vehet lészt az a szenély' aki vag}, ekinck kózeli
^
l1ozzáIaúozóia
iPtk. 685' s b) pont]. élettársa (a tor'ábbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapj án

kötelezellség vagy fc1elósség alól mcntesü], vagy
b) bámilyen nrás előnyben részestil' illctve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minósü1 előnynek a közhasznÍt szer\'ezet cél szelinti juttatásai
keletében a bá'ki á1ta1 negki'tés nélkül igénybe vel]ető nenl pÓnzbeli szolgáltatás'
i]letve a társadalmi szervezet á]tal tagjának. a tagsági jogviszon)' alapján n}'újtott.
létesítő okintnak mcgfe1e]ő cé] szcrjntj iuttatása)

A

köZhasznú szervczet megsziintét követó két é\'ig nem ]eliet nlás köz]]asznú Szen'ezct
vezető tisztségviselóje az a szenély. aki oJyan közhasznú sze1.vezetnél töltött be - annak
megszűntét nege1őző két ér'ben lega]ább egy ér,ig _ lezető tisztsópet' ane]y az adóZás
rendjórő1 szóló lör\'énJ' szcrinti köZtzr,tozását ncm egven]ítctte ki.
!ezető 1jsztség\'iselő.
i1letve az emek jelölt személy köteles \'alan]cnnyi élintelt közhasznú^ szervezetet előZetesen
táiékoztatni alaól' hogv jLyen tisztséget egyideiűleg más közhasalu szervezetnél iS betö]t'

I
I
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Ncnl lehet a Feliigyelő Bizottság e]iöke vag}'tagja' il1etve könyvvizsgálója
aki

az a szemé]y.

a) a kuratórjum elnöke vagy tagja.

b) az Alapítvámya] a megbízatásán kívii]j más te\'ékenységkifejtésórc irányu]ó
munkaviszonyban vagy rrrurrkavégzésre irárr5''uló cgyéb jogviszonyban áJl, ha
.jogszabá]y máskópp nem rendelkezik,

c) a Alapít\'ány cé] sze nti juttatásábó] részestil - kivé\'e a bfuki által mcgkötés
nélkiil igénybe vehető nem pénzbe]i szolgáltatásokat' és a társadálni szel\'ezet
által tagjának a tagsági iogviszony alapjrin nyúitott. létesítő okilatnak megfelclő cél
sze]inti j LL1tatást -' illelve
d) M a)-c) pontban n1egl]atálozott személyek hozzátar1ozóia.

Záló rendclkezések:

Az Alapítvány tevékenységéta Bács-Kjskun Meg}ei BíIóság

n)'ih'ántartásba \'ételével

kezdheti n1eg.

AZ Alapít\ány hatálozatlan időre szól. Megsz|1nése esetéll a meglévő vagyont (aZ a1apítói
száll vissza) Kiskunrrlajsa
vag-von kil'ételével,mely a2 a1apító.a' il1etve annak ö1'ököseire
város Ö.tományzatának 1ehet átadni, amennyibell vállalja az alapítvrín1'i cé1kitiizéseknek
n1egfe]e]ő fe1használást'

Jelen alapító okintban nem szabál-vozott kérdésekberr a Ptk.' a7 1997' éYi CLv]. tv',
valaminr egyób vor'ratkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók'

Az

alapitói jogokat g"vakor]ó Bács-Kiskun Mogyei Bíróság képviselője .jelen A]apító
okiíatot. nint akaratával nindenben negegyezőt. nindon külsíí kényszel és fen!'egetés
nélkü], jó\'ahagyólag ilj a alá'
Kiskunrnajsa, 2011. decernber 22.

A Majsa Alapit\ány nevében

T)ósei ]nrre. a kuratóriuma elnöke

Az a]apítói jogokat gyakor]ó Bács-Kiskun Megyei Bíróság képvise1etében

\ ?Ó1I. ÁvL aT''^'-T. !:rV;1Il, aó. ' /'l '.el(ez.l;sxoek I!|jso.itt
eJ1s;Jes szeak92et:'
'Ll'lLrd.rt.r .r!apjÉ,r kljeIenbe'rr' \oJ1 az
a l;:esít/ otLra! VI. ;s VI1. ,Jootj'it3]<
e1k;szít;5;re
''<rr.::
r;Itrzasd r.leLt Jk.r:.
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