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A|ulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről sző|ő2013. évi V. törvény 3:378. §-a alap.ián az
alábbi alapítvány létrehozását határoztam el:

l. u1 Az Alapító neve: Sovány [Ienrietta
lakcínre (székhelye): 3518 Miskolc,Debreceni Márton tér 5.2ll. szánr.

2. Az Alapítvány neve: ,,Liopold Macskaélet" Állatvédő Alapítvány.

Az Alapítvány rövidített neve: ,,Liopold Macskaélet'o Alapítvány.

Az_ Alapítr,ány idegen nl,elr,(i clnevczóse:

3. Az Alapítvány székhelye:35l8 Miskcllc, Debrecerri Márton tér 5.2ll. szánr.

4, Az alapítványt az alapítő határozatlan időtartamra hozza létre,

5. Az Alapítvány célja:
a) Az elhagyott. gazdátlarr. kóbor]ó. sintértelepekról kilncr'tett vagy ser,ült vagy egi,éb rnódon
rászorttló állatok védelnrez,ése. belbgadása. állatorl,osok segítségével egészségügyi ellátása.
ivartalanítása. ideiglenes elszállásolása, nregfelelő élelr-rrezese, chipcs azonositóval való
ellátása, és rnegf'eleIő gaz,dához juttaíása, örökbe adása,
b) Az 1998. évi XXVIII. törvény (Az állatok védelnréről és kíméIetéről) és a helyi állattartási
rendeletek megismertetése és betartásárrak betartatása a társadalom tagjaival, valanrint az
ivartalarrítás és a chippel való ellátás fbrttosságára való figyelernfelhívás az állattartók
körében, Az,az a,l, állatokkal r,aló nréltó bánásnród clterjesztése és íbntosságának tudatosítítsa
a társadalclrrr ntinél szélesebb körében. az cgl,rlrást kör,,ető rrentzcdékekben. valanlint az
állattartókban alrnirk tlrdatosrtása. Iro91, kötelesek a.jó gazda gondosságával cliárni. itz áIlaí
lajánal<. 1'ajtájának és életlarri sztiksógleteilrek nreglelelő életfeltételekről gondoskodni.
c) Sirrtértelepek l'elszámolásának tánrogatása anyagi eszközökkel és személyes
közrelnűködéssel.
d) A terr-trészeti körrrl,czct r,,ódr,lrrre. a tertrlószeti k(jnlr.,ezet véclelrne íbrrttlsságának
tudatclsítástr és elteriesztósc a társadalorll nrirlól szólcsebb köróbcn. az egl,nlást kövctő
nernzedékekben,
e) Óvodai. alap- és középfokúr iskolai oktatási programok kidolgozása. ilyen intéznrénye.k
tbnntartóival lrosszú távú kapcsolatok kialakítása, a 1'elnövő nemzedékek
környezetvédelemre. természetvéde]enrre és állatvédelenrre való tudatos nevelése érdekében.
amely elősegíti, hogy már gyermekkorban hangsúlyt kaphasson az élet- és az élőlén1,,tisztelet
íbrrtossága. a házi keclvencek hltnránr-ts tartása" a kóbor állatokkal kapcsolatos lrelves és
kilvcterldő r i scl kcd,.is.

í) Közrrrűvelődési ós kr-rlturrális relldezr,étryek szervez-clse. an-reIyck bcmutatják és
népszerű s ít ik az átl aí- és ternr é szctr, cicl e l e m tb nto s s ágát,
g) Jótékonysági akciók. rendez.rények - kiilönösen örökbeíbgacló rrapok -- szervezése és
lebonyolítása, az, állatotthorlokban. rnerrhelyekerr lóvő vagy a kóbor állatok megsegítésére.
lr) Idciglenes beíbgadó hálőzat kiépítóse. a ktibor vagy a menhelveken lévő állatok r,égleges
clhelycz_ésónek elősegítisc és a há]tlzatban cgy,,Littnrúiködők tlittattisa,



i) Megí-elelő ingatlan tulajdorr-^ lrasználati vagy bérleti jogárrak nregszerzése esetén. a
szükséges feltételek megteremtese és hatósági engedélyek megszt;t,zése után saját állatotthon
1étesítése (építése) és működtetése.
j) Saját önkéntesek és a társadalom érdeklődő tagjai számára folyamatos képzések szervezése
és bon1,olítása.
li)Akciclk szcrrczésc a rltincl a ga;cllltlan. rlriIrd a gazdálal tcrlclcll<ezó állatok ivartalarrítására.
l) Kiadvánl,ok. tá.jél<oztatti liiz,etek ttregjelentctése. a tcrékcrlrsóggel ()sszeíüggó eselnén;"ek.
a célok elórését segitő arrl,agok pLrblikálása.
nl) 'lánlogatás és segítségrry,újtás azoknak a,1, embereknek a munká.jához. akik az.

állatvédelemmel hivatásszerűen fbglalkozttak. de szűrkös anyagi fbrrásokkal és a.iogszabályi
környezet állította korlátok problenratiká.iával küzdenek,
rr) Az idős vagy fogyatékkal élő^ illetve az egyedü| maradt emberek segítése az állataik
gondozásábarr,
o) Kapcsolatok kiépítése ós tartása más (külíöldi és helíöldi) tern-részet- és állatvédő
szervezetekkel, az összehangolt állatnrerrtés és inlbrmáció áranrlás érdekéberr.
p) Kapcsolatok kiépítése és tartása önkorrnányzatok illetékes szervezeteivel a természeti
környezet védelrnét szolgáló, továbbá állatmentő feladatok összehangolása érdekében.
q) Kapcsolatok kiépítése és együttmúködés a búinüldöző szervekkel az áIlatkínzásokkal és az
állatokkal való nem rrregfelelő bánásmódotielentő esetek nregelőzésére. lelkutatására.
r) [:brendészcti íbladatok ellátása öttkorrlrán1 l,aíok nlegbízlrsából. bizt<lsítvaaz,ő törvén,l,által
elóírr lblac]atairlak tcl.icsítését,
s).lavaslatok készítése és előteljesztósc az illetekcs állarni" örlkornlányzati. társaclalmi és

politikai szerr,ezeteknek az állatok eis al ternrészet l,édelnrének íbrrtosságát hangsúrlyozó
nevelési prograrrrokról, akciókról, szabályozási elképzelésekről. együttnrűködési
lehetősége kről.
t) Az oktatás és a nevelés eszközeivel a jövő nenrzedékének tr"rdatos nevelése a lrrrlladékok

, keletkezésérrek csökkentésére. a tiszta. i:gészsóges körrrl,ezct mcgterenltése érdekéberr.
Lr) Az egy,estilésijogról" a közhasztiú.i,ogállásLól. r,alarnint a cir il szervezetek műrködéséről és
tárnogatásáról 20i 1. éyi CLXXV. törvétr5, rerrdelkezései alap.|1ur adorlánygyűjtés.

6. Az alapítvány kedvezmény ezettje

Az alapítvány cél szerinti juttatásairrak kedvezményezettje: azt akuraíőrium határoz7,a meg.

7. Az alapítvány az előbbi céljai megvalósitása érdekében a következő alapcél szerinti
ter, é ken.v-ségeke t r, ó gzi :

Minden olyan tevékenység. anrely a létesítő okiratban megjelolt közíéladat teljesítését
közvetler.ül vagy közvetve szolgiilia. e,zz,e| hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
sziikségleteirrek kielégítésóhez. így kLilönösen:
l ) nevelés és oktatas. kcpcsségí'ejlesztés. isnleretteriesztés:
]) kLrlturális tel ókcrry ség: !

3 ) természetvédeletti. állatvédelenr;
4) környezetvédelenr;
5) bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.
A í-elsorolt közhaszr-rír tevékenységeket, illetve közhasznú céljait az AIapítvány az alábbi
konkrét tevékenységek ki fej tésével valtisít j a meg :

a) Az, elhagyott. gaz,dátlan. kóborló. sirrtértelepekről kinrentett vagy sérült vagy egyéb nródon
rászortrló állatok r,édelmezése. beíbgadása. állatclrr"osok segítségével egészségügi,i ellátása.
ivartalartítása. ideiglenes c:lszállásolása. nregí-elclő clelrne z.ése. clripes azonosítór,al valti
ellátása. és nregltlelő gazdához.jr-rttatása, örökbe adása.

,)



b) Az 199t]" évi XXVlI1. törr,ón1,(Az állatok r,édelrnéról és kírnéletéról) és a hell,i állattartási
rerldeletek ttlegismertetése és; betartásának betartatása a társadalonl tagjaival. valamlnt az
ivartalarlitás és a chippei való ellátás lontosságára való íigyelerrrf-elhívás az, állaítartók
kiirclbcll. Azaz az. állatokkal való nléltó bánásnrtic] cltcrjcsztése és tbntosságának tudatosítása
a tlir:aclllIonl rllinél szólcscbb k()rúlrcrl. az cgltllllst k(jl ct(j tre t-t,lzccJókckbcrl. l alanlitl1 az

lillattarttikbatl atltlali tr-tclatttsítltsa. hogr kötclcsck a.jti gazcla gorlcltlsságáral el.járrli. a,l, áIIat

íajlirlal,. 1a.itá.iána]i ós ólcttalli szLil,scgictciilcI< rllcgt'e]cló élctícltótclcklól goIldoslioclni.
c ) Sirrtúrte le pek t'elszlrnlolirstirrak tánlogatása arrl agl cszkijzökkcl és szctnólvcs
k ijzrerrl iiködéssel.
d ) A természeti körtr_vezet véclelrne. a termószeti körn_vezet r,éde 1rne 1ontosszigának

ttldiitositása és eller je sztóse a társadalorrt nrirrél szólcscbb köréberr. az egymást kijr,,ető

ncrlzedékekben.
c) Ór,odai. alap- és középlbkúr iskolai olitatiisi prograntok kidolgozása. ilycrl intóznlórr.r,ck

flc-nntartóival htlsszút tár,ir kallcsolatok kialaltítása. a í-elnijr,ő r-remzedéke]<

körn.vezetl,éclelenrre. ternlészetr,,éclelerrlre és irllatr,édelcnrrc való tudatos ner,,elése clrdekóbcn.
atnell,elósegíti. hog1 lrrár gy,errrrckkorban hallgsírlyt kaphasson az élet- ós az ólőlóny,tisztelet
f'ontossága. a házi kedl,etlcek humánus tartása. a kóbor állatokkal kapcsolatos lrely,es és

kör cte titlo r ise lkcdes.
1) Közniii,clődési ós kLrltirrális retlclezr,énvek szervczése. aimell,ck bcrnLrtatják és

llépszer,íisítik az álIat- r-!s tcrtl-tószclr e,ticlctll ltltlttlssitr-tlit.

g) .ltitókorly siigi akcitik. l,ctliiczl eilll cl, li|ilönöscrl ciriik["rcÍilglrd(l rla1lol.' szerr czóse és

lebonr olítirsa. az á]latotthorlo]<ball. ttlellhe ]r clrerr lél (j \ ag\ a kóbor állatok tlcgscgítóselrc.
h; Icleiglcncs befilgtrdó hálóza1 I<ietpítése. a ltóbor vag\ a rrlenhcll,ekcn lóló állatok ióglcgcs
ellrelvezésérrek elóscgítósc ós a hálózatban egvLittn-iűkijclók oktatása.
i) ivlcglblclő ir-rgirtlan tulajclon-. használati vagv bórleti .jogának nlegszerzése esetétr. a
sztilisógcs tiltcltcle]i rllegteretl-tte(sc és hattjsági engcdéll,ek nlcgszcrzóse rrlán sa.ilrt eillatotlhon
lótesítúse 1építésc ) ós nlüköcltctósc.
j) Saját ijrrkóritesck ós a társacialorrl érc]cklődó tagjai szárnára tbll,anratos kópzósek szct,r,,ezésc

ós bon1,olítirsa.
k) Akcitik szerl,ezése a mind a gazdátlarl. nrirrd a gazdirval rerrc]elkező állatok ir"artalanítására.
l1 Kiadl,ány,ok" tájél<oztató 1iizetek rnegjelentetése. a tel,ékenységgel összefiiggő esenrénvek.
a célok elérését segítő anyagok publikáIása.
rl) 'l'átlogatirs és segítségnr űrjtírs azoknalt az. embereknck a nrrrnkájálroz" akik ,LI,z,

iillatr ódcicrrltllcl hir atásszcrűcI,t 1bglal1,oznak" de sziik(is ittl\ agi íilrrásolikal és a jogszabiilt i

körrrl,czct ál l ította korl átok 1lro bl crllati li l1 1 ár al li üzcjerleli.
rr) Az iclós vagr logratéklial ól(j. illctrc az cgrcdLil rnaracit cIlrbcreli segílósc az állataik
gonclozásában.
o) Kapcsolatok kiópítésc és tirrtása nrás (ktillöIcli ós be l1r'ldi) tcrnrészct- és állatl,édó
szervezetekkel. az összclratlgtllt iillatmelltés és iníbrrllirció árarrilás érdckelberr.
p) i(trpcscllatok kiópitése ós tarliisa ijl-Iltorlllán\zatok i]lctékes szerl,ezeteil,el a tert-t-tószcti

kijrnr czct l,cldclrrló1 szolgiilti. tor,ábblt iillatrlrcrrt(j l'clacllt1oli tisszchitncillása órclcl,óbe tl.

q) Kapcsolatok kiépítése és eglr-ittnlLil,t)ciés a bLrnii]cl(jz(j szcrlekliel az áliatkínzáscrltkal és az-

állatokkal r,aló nem megltlclő bánásrnódot jclcntó csetek rnegclőzésóre. 1-clkLrtatásíira.

r) Ebrendészeti téladatok ellátása önkornrányzatok megbízásábó1" biztosítva az ő törvéni,, által
el őírt l'eladatainak tel j es ítósét.
s) Javaslirtok készítése és előteriesztése az illctókes állarrri. örrkornlánl,zati. társadalmi és
ptllitikai szervezeteknck az állatok és a 1ernlészet r,édelt-tlénel< fbntosságát hangsirly,ozó
trer,e lúsi progriu-tlokrt)l. a]<ciókriil. szabrilr ozási clke<pzclósckriil. egr,üttnlűködési
lchctclsógck ről.
t) Az oktatás ós a Ilerclcls cszl<özcircl a.jiir,ő rlcrnzcdékónck tLtclatos ttcvclésc a hr-rl]adékoll
keletkezésér-rek csökltentésére. a tiszta. egószséges kört-iy,czcl nlcglcrcllltóse órclckóberr.



Ll) Az egyesiilési.jogról. a közhasznúr.jogállásról. valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény rerrdelkezései alapján adonránygyűjtés.

S. ,,rz alapítrán1 a ce lok rtlegraltisítása gaz.dasági f'e ltétclciIrek biztosítása e{rclekóben az
alábbi. a célok Ilreg,u,al(lsiLásával köz.vctlerrül összeíiiggő gazciasági-l,állalkozási
tevékenysé geket fo l y,tatlratj a:

47 .] 6 Dísznövén5, . l e tcirnag. műtrágy,a. hobbiállat-eledel kiskereskedelme

4].99 Ilgyéb nern bolti. piaci kiskereskedelen,t

47.9 1 Csorrragküldő. internetes kiskereskedelem

4] .78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

A gazdasági-váilalkozási tevékenység nem válhat az A|apitvány fő tevékenységévé. nem
veszélyeztetlreti az Alapítr,,án1,, cél,iát. illetve alapcél szerinti tevékenységét. A ter,éken},ség
végzéséből származő bel,étcl rrenr lralaclhat|a tleg az ér,es összber,ótcl 60%-áí. A gazdasági-
r állalkozási ber ótclckbtjl szárrnazó n\cre ség csal.. az l\lapítr,,ányi célokkal összlrangbarr
haszriálhatti 1'el.

9. Az Alapítvány közvetlerl politikai tevékenységet nem íblytat" szervezete pártoktól
Íiiggetlen. azoknak anl,agi támogatást nem ny,ú.it. országgy,űlési. európai parlamenti, megyei_
1övárosi önkornritnyz.ati kópviseló.jelöltet. illetve polgármcster jelöltet nem tánrogat.

l0. Az Alapítvány vagyona:

a) At alapító az alapítvárryi cólok trlegvalósitása érdekébetl összességéberr az alábbt vag},ont
boc sátj a az. alapitv ány rendel kezésére.

- 100.000.- Fí azaz egyszáz,ezer forint pénzbeli vagyor'rendelés.

b) Az alapító kötelezettséget r.,állal arra. hog_v" az clőbb részletezett vagyonból a működés
rnegkczcléséIrez, sztikségcs vag}0l1t (incirrló vagvcrn): 100.000., íbrint pónzbeli
vagvorrrendelést legkósiibb a nvilr,árttartásba vclteli kérclerrr benl,úrjtásáig pénzügl,i

t_n tézmelu l-re l yezésbe az alap ítv árry rendelkezésére bocsát j a,

lL Az, Alapítl,án1, nyílt. ahhoz bárrmcly bel- és külíöldi, ten-nészetes és -* a törvényes
korlátok kiil-ött .itlgi szenlélv. r,,alanlirlt .iogalarrl,isággal rerrdelkező eg""-éb szervezet is
csatlakozhat, ha az Alapítr,,ány céljaival egyetért^ ei] a,lt arlyagiiag tánrogatlri kívánia. A
csatlakozás törtérihet at, alapínáLrv bankszámlá.jára tijrténó bellzetéssel, illetve irtutalással. a

célok ellátásához szükséges dolgok (p1. l'elszerelések, eszközök) átadásával, vagyoni értékű
jogok átruhá,zásával. Az adományo,ző az adományt csak olyan feltételekhez kotheti. anielyek
az alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak. Az adomátryozott összegek és dolgok.
.jogok félhasználásáró1 a kuratórir.rm dönt. Teljesíthetetlen vagy a célokkal össze nem
cgl,eztethető fe ltétel esetétl a kurattlrir-rm az adományt r;isszautasíthatia.

Az Alapítl,ány az, esetleges külföldi tánrogatásoknak valutában történő kezelésére külcjrr
devi,zas,zánrlát nyit és az, azon lévó. illetve oda befolyó összelget clevizában is f'elhaszrráthatja.



12. Az. alapítr,ány vagp,onának kezelése:

Az alapítrán-\ \ag\onárlai,, í'cl ncnl hliszIlli]t rószc l<aInattlzti ]cliötölt beteitbc. illctrc alacsoIlr
kockirzatLl (kotrzcrlatíl ) bclclit,:túsi lrlapokba hclvczhctcj. \z alallítr,árll vagvoniinak
lcglcl.jcbb t'c]c ítlrclíthlrtti gazclasilgi-rállalktlziisi telclkcrllscgbcn rl](l résziótclrc. illctlc
Icglcljebb hiLnrlitlc százalclka hclr ezhctó közcpcsctl magits. illetr c lIagas liockázatúr
bef-ektetésekbe 

^

13. Az alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítván.v-, induló vagyona és annak
kanrattti" r,alanrint a csatlakozások tcl.jes összegbetr használhatóak ícl az Alapítr,ánr,cc<l.jainak
c l t_!ré se elrde lré bcrr.

At i\lapítr iirlr vag\,()llil a cclttkbarl lrlcglilga]nlitzott ler"óketlvscgckrc cgt szeri \ ag)
rendsze res tlirnogatás fbrnrri.jában. öszt(jrrdíj nl,ú jtásár al. a cél szcrirlti ter ékeni,ségck
költségtérítésekér't" valam jnt az Alapítvánv rnúiköclésér,el kapcsolatclsan fblmertiló
költségekre használhatci 1cl" Az Alapítl,ánv l,agvonánzrk lelhaszrlárlása történhct a kuratóriurn
kezdenléllrczósc alap.jiirr. kérelcrrlre palr,,ázat kiírásár,a]. illetve pál1,,ázat l<iírása nélkül is a
bcrl1 úrjttltt e gr ec1l kclcIrllcl< titttltlgetlislir al,

l{. Az alapitó, mint diintóshtlzti szcrr, .jogai

Az aIapit(l rlirlt clöntóslrozó szerr hatáskörébe tartozik az, alapítő okirat eltilgaclása. illetle
rl'ódositása. a kr,rlatórir-trn elnökének és tagiainak ki jelölése" visszahívása. illetve az
iriapítr,álly átalakulásáról való döntés nreghozatala. E döntéseit ktilörl halározatban hozza
l]lcg. tlz alapító okirat rrlódosilása esetén a nlciclosítással egvsógcs szcrkczetbe loglalt alapító
okirat c8),ide.iLi aláírásái al.

A csatlakclzás t,tctl,t kelctkcztet alapíttii .itlgokat,

A kr-tratóriltm elnöke ér"ente eg}, alkalorrrrnal táiélioztathatja a7, Alapítót. l,alanrint a/
Alapítványhoz csatiakozókat nrr-rnkájáró1. klilönös tekitrtettel az alapítl,ár-rl,i vag),on
kezclósérc és 1blhaszrrálására. Az alapítónak .joga van tovzibbit, az, alapítl,án1" irataiba és
nr ilr lrrltartitsaiba bctckitltcrli. lt ],ltrattliiltill cliliikót(jl l{s a liLtt,attlrtl]ittil 1clr ilágosítást licrtli.

l5. Az Alapítr,án1 iiglrezctője ós ragrtrnkezelő.ie: ll KLtritttiriitnl. tllelrtlck lcltsziltlla j l(j. A
ltr,rt,ittoroli az alapítl atll l,ezcl(j tlsztscgt iscl(ji.

ct) Az. Alapítr,án1, első Kuratóriumánalr tag|ai:
1. név: Sovány Henrietta a Ktiratórir"rrn elnöke

2. nér: Dr. Kor,ács IIelga

j. nt(t : Szűcs-F-odor Zsuzsanna

Öl A kuratórium tagjai megbízatásának keletkezése, a megbízat:is időtartama:

r\ kr-rratórir-rmi tagokat és a kuratóriurrr clnökét az Alapító határozatlan időtartamra.ielöli l<i. a
ki.j cltilós ci logaclásáttil 1 tiggóclr.

c,) Kitárő és összcfól"hctctle nségi szab:ilr oli:

.,\ kurátorokra a Ptk. j:22. § szerinti kizirró és összcíérIletetlcnsógi sz_abály,ok l,otlatkoznak.



A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (széklrellyel) rendelkezőknek többségben
kell lennitil<,

\er-rl lehet kurátclr a;- alapítránv kedveztllérllez,cttjc ós anrrak közeli ho,1,zÁtarloz.ója. tor,áhbá
ol1,,an személ1,,. aki ,u,agv akine|<hoz,,záíarlozqa érclekében hozták lótrc az alapítl,ány,t.

Az, alapítci és közeli hozzitttlrítlz,tii (iczctó tisztségiiselői) a ltttrat(lriitnrban trem lchctnck
többsógbcn.

r/l A kuratórium tagiai megbízatásának megszűnésc:

A l..urátor rrle gbízatasa ttlcgszúirlili:

- a határtlzc)tt idő le,jilrrtziral.

- a vele szembeni kizáró vagy összeíérhetetlenségi ok bekövetkeztével.

- a kurátclr halálár,al.

- a kurátol lcrllonclásáral. A lellronclást a,1, alapittihoz licll cín,iezni. ,d/, irlapító áltaii
kezhczr,étel hiánr,ában a lemonclás az, alapitr,ánr"hoz cínlzctt.jogrrl,ilatktlzatbatl is rncgtehetii.
A lenlorrclzis az ú.i kr-rrátor kijelölclsér,el. cnnek hián,rában legkés(ibb a bejelcntéstól szánritott
hatl,anadik l1apoI1 válik lratál1,ossá.

, a kttráttlr r isszahír ásál,al. ,,\z alapító a kr-rrátort megbízatiisárlak le.járta cltitt irrclokolt
hatiirozatllval aliltor hír,hatja r isszit. ha a kuríittlr L!1. alapítvirrrvi cól nlcgl,altisítilsirt
csclckrrlórll,e r cl r agr tnitlasztilsltr al litjzi e tle tl,.iI r cszcilr cztt,tt.

e/ A kuratóriunri tagok dijazászinak szabirll,ai:

A kr-rrátoroli díjazásban részes|ilhetrlek. azonban csak akkor és ol.varl mértékben" anrikor ós

anlely rnértékben el, az, alapitván,v- cél.jánal< megt,aiósLtlását nem reszé11,,ezteti. A ktrrátorok
igazolt költsógeik megtérítésére igérrvt tarthatnak.

./) A kuratórium hatáskörc:

A kuratórium hozza t,tleg az alapító okirat keretcin bcltil az alapítl,án_v r,agvonának
í'elhasználásával és kezelésével kapcsolatos dörrtéseket, Határo,z az, alapítvány cél szerirrti

.jr-ittatásairrak oclaítélésérő1. a vagvo11 cél szerinti félhasználásáró1, Eliogadja az alapítván1,
szerl,ez-eti és nliik(jclési szabáll,zatirt. illetve a kr"tratririum iiglrend.iét. I]1fbgacl.ia az irlapítr,átll,
ór.es szitllll itcli bcsziirllrlltijllt" antlak k(jzltasznúsligi rrre llel<lctór,cl cgl Litt.

3/ A kuratórium műköclésének szabrilrai

A Kurirt(lriurll sz|ikség szcriI-tt. dc ér,cnte lcgalább cgy alkaloIrllrlal Lilésczik.

A l(r,rratóriumot az elnök hílja össze. Bárrnely kuratórir-rrrri tag kérheti az elnöktőIaz ok és a
cél rncg jelölésér,el az ülés összehír,ását. ekkor a kLrratóriLtlrr elnöke köteles a liélre je ili
lrcérI<eztétcil sziinlíttltt tl1olc tlitpclrl bcltil intózkcclni a kr,rratóriLrnt t-ilelselnek cjsszchír,;isár(l1. lla
c ltijtclczcttségénck a kttralciriLrnl cln(jke ncnl tesz clcgct. a l..Lrratcjriurtl Lilósót a kérelr-net

clóterjesztii kLrrátor nlaga is összehír.,atia.



Szabályszerűnek az összehívás akkor rTrinősül. lra a tagok arz tllésről legalább nyolc nappa| at,

ülés időpontját megelőzően írásban értestilnek és az ülés tárgysorozatáről leírást kapnak.

A Kuratóriunl ülései rryilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen
összelrívott ülóseIr a határozat megl-rozatalakor a tagok több. rnint fele jelen van, A
Kuratóriun dörrtéseit nyílt szavazással, egyszerti szótöbbséggel hozza. S7,ayazaíegycnlőség
esetén a iavaslatot elvetettnek ke]l tekinteni.

A kuratóriunri iilésekrőI minden esetben emlékeztető készül. amelyből megállapíthatő a
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya. illetve a dörrtést tánogatók és
ellenzők szártlaránya (lra lehetséges személye).

I6, Az alapí§ány képviselete:
Azalapitván1,képviseletét a kuratóriunl elrrökc önállóan látia el.
Az Alapítvárry első képviseló.je (u Ktlratórium tagf cti köz|il):
Az Alapítváry bar-rkszárrrlája felett rerrdelkezési joga az Alapítvány képviseló.iének önállóan
van.
A Krrratóriunl az Alapítvátry nlLrnkavállalójánal< képviscleti jogot biztosíthat. A kópviseleti
.iog gyakorlásának mód.;át. illetrc terjcdelrncit a KLrratóriLlnl a Szcrr,,ezeti és Működési
Szabály zaíában j elöl i nreg,
Az alapítvárryi célok nrirrd hatékonyabb megvalósítása érdekóben az Alapítvárry fő- és
mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Felettük a ntr"rnkáltatói jogokat a kuratórium
elnöke gyakorolja.

17. Az alapító az alapításkor felügyelő bizottságot nem kíván létrehozni.

t8. Az Alapítvány a Polgári 1-örl,clnr könvvbe tr loglalt csetekben szűrrik meg, Az Alapítvány
csetlcges nregszűtnóse esetótl Ll7. Alapítvánv vagyona - a hitelczők kielégítése uliirr -
Ilozz,á.lárvlása mértékéig az Alapítót. illetre a csatlakozókat illeti meg. a további fennn-raradó
vagyont az, Alapítvárr1, céljaihoz hasorrló célra kell 1brdítani.

l9. A.jelen alapító okiratbal1 nem szabáI1,ozcltt kérdésekbcn a Polgári 'I'ör,u,énvkön\,\. az
egycslilési .iogrói. a közhaszrrú jogállásról. vaIarlint a civil szervezetck nrűködéséről és
támogatásáról szóló 20l1, ór,i CLXXV. törrén5" továbbá a,t, alapítr,ányok nrűködésérc
vonatkozó egyéb lratályos jogszabályok rendelkezései szerint kell el.iárni,

20, Az Alapítvány jogi szenrély. Jelen Alapítvány a Miskolci Törvényszék nyilvántarlásba
vételével .jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés
.iogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Kelt: ]\4iskolc. ]014. szcptcnlbcr, ]6.

Készítettern és l1llen j egyzenr Mi skcllcon. Mi skolc.

.1:.i. 4., ],,,, .'...,,1 .h.^...:.."|"""
Dr. Boschánszky lván

ügyvéd
Í3oschánszky

Ügyvédi Jr.,drl
Dr. Boscllánszky lván - ügyvéd
']53O Miskolc, Városház tér 22. 111.
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