FELEL OS GASZTROHOS ALAPITVANY
M6dositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt
ALAPITO OKIRAT A

Az I. pontban megjelolt Alapit6 a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013 . evi V. torveny (,,Ptk.")
Hatodik resze. valamint a civil szervezetek bir6sagi nyilvantartasar61 es az ezzel osszeftiggo
eljarasi szabalyokr61 sz616 2011. evi CLXXXI. Torveny (tovabbiakban: Ectv.) es az egyestilesi
jogr61. a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek miikodeserol es tarnogatasar61 sz616
2011. evi CLXXV. Torveny (tovabbiakban: Civil torveny) rendelkezesei alapjan az alabbi jogi
szemelyiseggel rendelkezo, kozhasznu szervezetnek min6sill6, kozhasznu tevekenyseg kifejtesere
Ietrejov6 alapitvanyt (,,Alapitvany") hoz letre az alabbi okirattal:

Alapito Okirat
1.

ALAPiT6 (,,Alapito"):

Sziics-Winkler Hedvig Anna
Cim: 2040 Budaors, Diofa utca 14/b

II.

AZALAPITVJ\NY ADATAI:

1. Az Alapitvany neve: Felelos Gasztrohos Alapitvany
2. Az Alapitvany neve angolul: Heroes of Responsible Dining Foundation
3. Az Alapitvany szekhelye: Budapest, 1111 Budafoki ut 31. 7. emelet 2.
4. Az Alapitvany jogallasa: Az Alapitvany onall6 jogi szemely, kozhasznu szervezet
5. Az Alapitvany idotartama: Az Alapitvany hatarozatlan idore jon letre.

III.

AZ ALAPiTVANY T ARTOS KOZERDEKU CELJAI:

A.) Az Alapitvany tartos, kozerdekii celja:
1. a jov6 jobba tetele: az embereknek segitsegnyujtas ahhoz, hogy harrnoniaba kertiljenek
onmagukkal es a komyezettikkel;
2. a fenntarthat6 fejlodes elvet tagan ertelmezve, hozzajarulas a gazdasagi, tarsadalmi; komyezeti
fenntarthatosaghoz;
3. komyezetvedelmi szempontb61 fenntarthat6 eletvitel es gondolkodas terjesztese;
4. a fenntarthat6 fejlodessel foglalkoz6 szervezetek munkajanak tarnogatasa;
5. komyezetvedelmi oktat6 tevekenyseg;
6. a komyezetvedelmi szempontb61 fenntarthat6 dontesek osztonzese.
B.) Az Alapitvany tartos kozerdekii celjat az alabbi konkret tevekenysegekkel valositja meg:
1. a fenntarthatosagot nepszeriisito kommunikaci6s eszkoz (honlap) fenntartasa;
2. tudomanyos es kulturalis rendezvenyek szervezese, tarnogatasa;
3. fenntarthatosagot nepszeriisito programok kidolgozasa, e celb61 tudomanyos munka, kutatas
vegzese;
4. egyeb, a fenti A.) pont alatti celok megvalositasahoz szilkseges, azt el6segit6 tevekenyseg.
C.)

Az Alapitvany jellege, kozhasznujogallasa:

1. Az Alapitvany az alabbi kozhasznu tevekenysegeket vegzi:
1.1. termeszetvedelem, allatvedelem
1.2. komyezetvedelem
1.3. tudomanyos tevekenyseg, kutatas
1.4. neveles es oktatas, ismeretterjesztes
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Az I. I. szamt'.1 tevekenyseget a termeszet vedelmerol sz616 1996. evi Lill. torveny 64. § (I)
bekezdese alapjan a termeszetvedelmi kultura fejlesztesevel es a termeszet vedelmevel kapcsolatos
ismeretek oktatasaval kozvetve vegzi.
A 1.2. szamu tevekenyseget a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX.
torveny 23. § (4) bekezdes 11. es 12. pontja alapjan a hulladekgazdalkodasban, es a kornyezet- es
termeszetvedelemben val6 reszvetellel kozvetve vegzi.
A 1.3. szan1u tevekenyseget a kutatas-fejlesztesrol es a technol6giai innovaci6r61 sz616 2004. evi
CXXXIV. torveny 5. § (I) bekezdes g) pontja alapjan programok, intezkedesek
kezdemenyezesevel es finanszirozasaval a kutatas-fejlesztes hazai es nemzetkozi
infrastrukturajanak kiepitesevel, valamint a nemzetgazdasagi jelentosegu kutatas-fejlesztesi,
kutatashasznositasi es technol6giai innovaci6s feladatok megoldasaval kozvetve vegzi.
A I .4. szamu tevekenyseget a nernzeti koznevelesrol sz616 2011. evi CXC. torveny 4. § I. a-n)
pontjai alapjan az 6vodai, nemzetiseghez tartoz6k 6vodai, altalanos iskolai, nemzetiseghez
tartoz6k altalanos iskolai neveles-oktatas, kollegiumi ellatas, nemzetisegi kollegiumi ellatas,
gimnaziumi, szakkozepiskolai, szakiskolai, nemzetiseg gimnaziumi, nemzetiseg szakkozepiskolai,
nemzetiseg szakiskolai neveles-oktatas, a Koznevelesi Hidprogramok kereteben foly6 nevelesoktatas, valamint a felnottoktatas kereteben kozvetve vegzi.
2. Az Alapitvany nem zarja ki, hogy tagjain kivill mas is reszesillhessen a kozhasznu
szolgaltatasaib6l.
3. Az Alapitvany nyitott, ahhoz barmely belfoldi, vagy killfoldi termeszetes szemely,jogi szemely
vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag csatlakozhat, ha az Alapitvany
celjaival egyetert, es azokat elfogadja, tamogatni kivanja.
4. Az Alapitvanyhoz val6 csatlakozasr6l az Alapitvany Kurat6riuma dont
5. Az Alapitvany mukodese nyilvanos, szolgaltatasait a celjaib6l ad6d6 kotottsegek
figyelembevetelevel barki nemre, fajra, eletkorra, szarmazasra vonatkoz6 vagy egyeb barmilyen
jellegu jogellenes megkillonboztetes nelkill igenybe veheti.
6. Az Alapitvany kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 fiiggetlen es
azoknak anyagi tamogatast nem nyujt.
7. Az Alapitvany nem alapithat6 gazdasagi tevekenyseg folytatasara.
8. Az Alapitvany nem lehet korlatlan felelossegu tagja mas jogalanynak, nem letesithet alapitvanyt
es nem csatlakozhat alapitvanyhoz.

IV.

AZ ALAPITVANY VAG YONA ES ATA.MOGATAs LEHETOSEGE:

I. Az Alapitvany indul6 vagyona 200.000-Ft - azaz ketszazezer forint- amit az Alapit6 bocsat az
Alapitvany rendelkezesere.
2. Az alapitvanyi celok megval6sitasara es az Alapitvany miikodtetesere a hozadekokkal es
tamogatasokkal bovillo alapitvanyi vagyon teljes egeszeben felhasznalhat6.
3. Az Alapitvany mindenkori vagyonat csak az alapitvanyi celok megval6sitasara es az
Alapitvany mukodtetesere lehet felhasznalni.
4. Az Alapitvany a vagyont elsosorban a fenti 111/B. pontjaban meghatarozott tevekenysegekre es
az alapitvanyi celok megval6sitasa erdekeben tevekenykedo szemelyek tamogatasara kivanja
felhasznalni palyazatok, osztondij, eseti tamogatas foly6sitasa es termeszetbeni juttatas
fonnajaban.
5. Az alapitvanyi vagyon konkret felhasznalasar61 a Kurat6riumi tagok egyszerii tobbseggel
dontenek. Szavazategyenloseg eseten a hatarozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
6. Az Alapitvanyt anyagilag barmely belllildi, vagy killfoldi termeszetes szemely, jogi szemely
vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag tamogathatja.
7. Az Alapitvany szamara idohoz es feltetelhez kotott felajanlasokat is lehet tenni. A felajanlasok
elfogadasar6l a Kurat6rium dont, es donteserol az adomanyoz6t ertesiti.
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8. Az Alapitvany tamogatasa tortenhet keszpenzzel, illetve a eelok elereset kozvetleni.il segito
szolgaltatasok, vagyontargyak felajanlasaval.
9. Az Alapitvany tamogat6ja kikotheti, hogy az altala juttatott adomany felhasznalasara kizar61ag
az Alapitvany celjain belUli konkret eel erdekeben keri.ilhet sor.
I 0. A csatlakoz6k tamogatasuk:nak az Alapitvany reszere torteno befizetesevel olyan
jogositvanyokat es hataskoroket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkoz6 jogszabalyi
rendelkezesek alapjan kizar6lag az Alapit6 Okiratot Alapit6kent alafr6 illetve az alapit6i jogok
gyakorlasara kijelolt szemelyeket, szervezeteket illethetne.

V.

AZ ALAPITVANY GAZDALKODASA:

l. Az Alapitvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget esak kozhasznu vagy a letesito okiratban
meghatarozott alapeel szerinti tevekenyseg megval6sitasat nem veszelyeztetve vegez;
gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt az alapit6 okirataban meghatarozott
kozhasznu tevekenysegere forditja.
2. Az Alapitvany indul6 vagyonat, valamint az adomanyokb61 es tamogatasokb61 befolyt
vagyonreszeket a vallalkozasi tevekenyseg penzeszkozeitol mindig elki.ilonitetten kell kezelni es
nyilvantartani.
3. Az Alapitvany eeljaival es miikodesevel kapesolatban barmely teri.ileten elvegzett, szakertelmet
igenylo munkaert a munkat vegzot a Kurat6rium egyedi dontese alapjan az Alapitvany vagyonab61
kifizetheto dijazas es koltsegterites illetheti meg.
4. Az Alapitvanyi eelokkal szorosan osszeftiggo palyazatok kiirasar61 es elbiralasanak rendjerol
valamint hataridejerol, az osztondijak odaitelesenek felteteleirol, az eseti tamogatasok
foly6sitasar61 es a tenneszetbeni juttatasok biztositasar61 a Kurat6rium dont. A palyazat nem
tartalmazhat olyan felteteleket, amelyekbol - az eset osszes kori.ilmenyeinek merlegelesevel megallapithat6, hogy a palyazatnak el ore meghatarozott nyertese van (szinlelt palyazat).
5. Az Alapitvany az allamhaztartas alrendszereitol - a normativ tamogatas kivetelevel - esak
irasbeli szerzodes alapjan reszesi.ilhct tamogatasban. A szerzodesben meg kell hatarozni a
tamogatassal val6 elszamolas fe lteteleit es m6djat.
6. Az Alapitvany altal nyujtott eel szerinti juttatasok barki altal megismerhetok. Az Alapitvany
altal nyujtott juttatasokat, az Alapitvany miikodesere vonatkoz6 adatokat, valamint a beszamol6kat
a juttatas nyujtasat61 , a beszamolo benyujtasat61, nz informaci6k felmeri.ilesetol szamitott 30 napon
beli.il az Alapitvany honlapjan (http://gasztrohos. hu/) nyilvanossagra kell hozni a nyilvanossag
szamara elerheto es letoltheto formatumb an. Az eredeti iratok az Alapitvany szekhelyen elozetes
idopont egyeztetest kovetoen megtekinthetoek.
7. Az Alapitvany valt6t, illetve mas hitelviszony t megtestesito ertekpapirt nem bocsathat ki.
8. Az Alapitvany vallalkozasanak fejlesztesehez kozhasznu tevekenyseget veszelyezteto merteku
hitelt nem vehet fel, az allamhaztartas alrendszere itol kapott tamogatast hitel fedezeteiil, illetve
hitel torlesztesere nem hasznalhatja fel.
9. Az Alapitvany befektetesi tevekenyseget nem kivan vegezni, igy befektetesi szabalyzat
keszitesi kotelezettsege nines.
IO. Ha az Alapitvany eves bevetele meghaladja az otven milli6 forintot, a vezeto szervtol
elkiiloniilt feli.igyelo szerv letrehozasa akkor is kotelezo, ha ilyen kotelezettseg mas jogszabalynal
fogva egyebkent nem allna fenn.
11. Az Alapitvany az alapitvanyokra illetve a kozhasznu szervezetekre mindenkor ervenyes
jogszabalyi eloirasoknak megfeleloe n gazdalkodik.
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VI.

AZ ALAPiTV ANY KEZELOJE:

l. Az Alapitvany kezeloje az Alapit6 altal jelen Alapit6 Okiratban kinevezett harom fos
Kurat6rium. A Kurat6rium az Alapitvany legfobb testtileti, iranyit6, donteshoz6 es gazdalkod6
szerve.
2. Tagjai munkajukat onkentesen, dijazas nelktil vegzik, azonban az Alapitvany celjai erdekeben
vegzett munkajukert koltsegteritesben, tiszteletdijban vagy megbizasi szerzodes alapjan megbizasi
dijban reszestilhetnek az elvegzett munka aranyaban, azzal a megkotessel, hogy a Kurat6rium
tagjai reszere kizar6lag abban az esetben es kizar6lag olyan mertekben nyujthat6 dijazas vagy
folyosithat6 koltsegterites. amely az Alapitvany tart6s kozerdeku celjanak megval6sitasat es
kozhasznu tevekenysege kifejteset semmilyen formaban nem veszelyezteti.
3. A koltsegterites, a tiszteletdij es a megbizasi dij osszegenek megallapftasar61 a Kurat6rium
egyhangu dontest hoz. Egyhangu dontes aJatt az osszes Kurat6riumi tag egybehangz6 velemenyet
kell erten.i.
4. A leend6 Kurat6riumi tag koteles az Alapftvanyt elozetesen tajekoztatni arr61, ha egyidejuleg
mas aJapitvanynaJ is vezet6 tisztseget tolt be.
5. A Kurat6rium tagjai:
a) Varga Judit (cim: 1113 Budapest K6k6rcsin utca 19.)
b) Sziics-Winkler Robert (cim: 2040 Budaors, Di6fa utca 14/b)
6. A Kurat6rium elnoke:
dr. Horvath Sarolta (cim: 111 3 Budapest, Bocskai ut 43-45. VIII./175.)
7. A Kurat6riumi felkeres hatarozatlan id6re sz6I, de a Kurat6rium tagjat megbizatasanak lejarta
el6tt az aJapitvanyi eel megva16sitasanak kozvetlen veszelyeztetese eseten az Alapit6
vissza.hivhatja.
8. Az Alapit6 es hozzatartoz6i, valamint az Alapit6vaJ brumilyen ftigg6segi viszonyban all6
szemelyek tobbsegi.ikben nem lehetnek a Kurat6riurn tagjai, ezen szemelyek meghataroz6
befolyast az Alapitvany mukodescre va1amint a Kurai6rium tevekenysegere semmilyen formaban
nem gyakorolhatnak.
9. A Kurat6rium elnoket az Alapft6 jeloli ki a Kurat6rium tagjai koztil hatarozott id6re
(maximum 3 evre).
10. Az Alapitvannyal munkaviszonyban all6 munkavallal6k tekinteteben a Kurat6rium gyakorolja
a munkaltat6i jogokat.
11 . A Kurat6rium elnoke es tagjai az Alapitvany vezet6 tisztsegvisel6i.
12. A Kurat6riumi tagsag megszunhet:
• az Alapit6 altaJi visszahivassal
• lemondassal
• halaJozassal
13. Ha a Kurat6riumi tagok szama 3 ala csokken az alapit6 koteles gondoskodni (1j Kurat6riumi
tag kijel6leser61.
14. Az Alapitvany kepvisel6i es a Kurat6rium bankszantla felett rendelkezni jogosult tagjai az
Alapit6val nem allhatnak hozzatartoz6i vagy barmilyen egyeb ala-es folerendeltsegi vagy
osszeferhetetlensegi viszonyban.

VII.

A KEZELO SZERV FELADATA, HATASKORE ES MUKODESE:

l. Az alabbi Kurat6riumi tagok onall6an jogosultak az Alapitvany kepviseletere:
a) Varga Judit,
b) dr. Horvath Sarolta,
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2. Az Alapit,·any onlil/6 kepvise/etere ezenfeliil a mindenkori iigyvezelo isjogosult.
3. Az i"i&_')1Vezet6i tisztsegetjelenleg az alabbi szemely 16/ti be:
Lehel Zs11:san11a Judi!
S:ii/etell: 198-1.08.JI. Budapest
Lakcime: 1121 Budapest Kikerics 11/ca 6 j \·: 2. a.
Anyja neve: Liker Judi!
4. Az Alapitvimy bankszam/ajafololl a 3 kepvise/6 dnalloanjogosult rende/kezni.
5. A Kurat6rium evente egy alkalommal, szilkseg eseten azonban tobbszor is i.ilesezik.
6. Az tilesek osszehivasar61 es levezeteser61 a Kurat6rium elnoke gondoskodik. A napirendet az
elnok allitja ossze, azonban bam1elyik Kurat6riumi tag jogosult tovabbi napirendi pont felvetelet
indftvanyozni a eel es az ok megjeldlesevel.
7. A Kurat6riumi Ules hatarozatkepessegehez legalabb 2 Kurat6riumi tag jelenlete szukseges. A
Kurat6rium tilese nyilvanos, az i.ilesr61 sz616 tajekozat6t az Alapftvany honlapjan az i.iles el6tt
minimum 5 nappal kozze kell tenni.
8. A Kurat6rium elnoke gondoskodik a kurat6riumi i.ilesek osszehivasar61. Ha a Kurat6rium nem
hatarozatkepes, a kovetkez6 i.ilest legfeljebb 8 nappal kesobbi idopontra kell osszehivni.
9. Az elnok kesziti el a jegyz6konyvet es foglalja frasba a hatarozatokat, valamint teszi kozze a
honlapon az i.ilesen hozott donteseket es a dontes meghozatalanak m6djat.
10. A Kurat6rium dontesi jogkore szuksegszeriien kiterjed:
a. a celok eleresehez szi.ikseges feladatok meghatarozasara, a vegrehajtas megszervezesere;
b. az alapitvanyi vagyon bovitesere, megorzesere, felhasznalasara vonatkoz6 allasfoglalasok
meghozatalara;
c. az alapf tvanyi celok eleresehez szUkseges f6 iranyvonal meghatarozasara, ellenorzesere;
d. az elozo evrol keszitett beszamol6 jelentes, valamint a kozhasznusagi jelentes elfogadasara;
e. az Alapitvanyhoz val6 csatlakozas eifogadasara;
f. a Kurat6riumi tagok es a munkaszervezet tisztsegviseloi dijazasanak es koltsegterftesenek
elfogadasara es megallapitasara;
g. a munkaszervezet mukodesenek, feladatainak meghatarozasara, ellenorzesere;
h. a kovetkezo evi koltsegvetes elfogadasara.
11. A Kurat6rium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, vagy akinek kozeli
hozzatartoz6ja, elettarsa a hatarozat alapjan kotelezettseg vagy felelosseg al6l mentesi.il, vagy
barmilyen mas elonyben reszesi.il, illetve a megkotendo jogilgyletben egyebkent erdekelt. Nern
minosi.il elonynek az Alapitvany eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkotes nelkill
igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas.
12. A kozhasznu szervezet megszuntet koveto harom evig nem lehet mas kozhasznu szervezet
vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki korabban olyan kozhasznu szervezet vezeto
tisztsegviseloje volt - annak megszuntet megel6z6 ket evben legalabb egy evig -,
a) amely jogut6d nelki.il sziint meg ugy, hogy az allami ad6- es vamhat6sagnal nyilvantartott ad6es vamtartozasat nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az allami ad6- es varnhat6sag jelentos osszegu ad6hianyt ta11 fel,
c) amellyel szemben az allami ad6- es vamhat6sag i.izletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy
i.izletlezarast helyettesit6 bfrsagot szabott ki,
d) amelynek ad6szamat az allami ad6- es vamhat6sag az ad6zas rendjerol sz616 torveny szerint
felfLiggesztette vagy torolte.
13. A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles valan1ennyi erintett kozhasznu
szervezetet elozetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznu
szervezetnel is betolt.
14. A Kurat6rium az Alapitvany adminisztrativ (operativ) feladatainak ellatasara munkaszervezetet
is miikodtethet ugyvezeto iranyitasaval.
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15. Az Alapit6 jelen Alapit6 Okirat alairasaval felhatalmazza a Kurat6riumot arra, hogy az
Alapitvany alkalmazottjanak kepviseleti jogot biztositson, megjelolve a kepviseleti jog
gyakorlasanak m6djat, illetoleg terjedelmet. Az alkalmazott kepviseleti joggal val6 felruhazasara
az Alaph6 meghataroz6 befolyasanak tilalmara vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezesek
figyelembevetele vel kerulhet esak sor.
16. A Kurat6rium minden evben a vonatkoz6 jogszabaly altal eloirt hataridoig dont a megelozo
evrol sz616 beszamol6 j6vahagyasar61. Az Alapitvany eves beszamol6ja elfogadasahoz a jelenlevo
Kurat6riumi tagok egyhangu szavazata szUkseges.
17. A Kurat6riumi dontesek - ha jelen okirat elter6en nem rendelkezik- nyilt szavazassal, egyszeri
i
sz6tobbseggel szUletnek. A jegyzokonyvben a kisebbsegi velemenyt is rogziteni kell.
18. A Kurat6rium Uleseirol keszUlt jegyzokonyvben rogziteni kell az Ules helyszinet, idopontjat, a
meghozott hatarozatok tartalmat, a szavazati aranyt. A jegyzokonyv hitelesitesehez a jelen levo
valamennyi Kurat6riumi tag alairasa szUkseges.

VIII.

AZ ALAPiTO OK.IRAT MODOSiTASA

Az Alapit6 Okiratot az Alapit6 az alabbi feltetelek figyelembevetelevel m6dosithatja:
- Nern m6dosithat6 az alapitvany eelja, kiveve, ha az alapitvany a eeljat megval6sitotta, vagy a eel
elerese lehetetlenne valt, es az uj eel megval6sitasara az alapitvany elegendo vagyonnal
rendelkezik.
- Nern esokkenthet6 az Alapitvany vagyona.
- Amennyiben az alapitvanyhoz esatlakozas tortent nem valtoztathat6 meg az alapitvany jogut6d
nelkilli megsziinese esetere kijelolt kedvezmenyezett szemelye.

IX.

A KOZCELU ADOMANYGYUJTES SZABALYAI:

1. Az Alapitvany neveben vagy javara torten6 adomanygyiijtes nem jarhat az adomanyoz6k,
illetoleg mas szemelyek zaklatasaval, a szemelyhez fiizodo jogok es az emberi melt6sag
serelmevel.
2. Az Alapitvany neveben vagy javara torteno adomanygyiijtes esak a jelen alapit6 okirat VIL 1.
pontjaban megnevezett, az Alapitvany onall6 kepviseletere jogosult kepvisel6je altal keszitett
irasbeli meghatalmazas alapjan vegezheto.
3. Az Alapitvany reszere juttatott nem anyagi jellegu adomanyokat a szokasos piaei aron kell
nyilvantartasba venni.

X.

BESZAMOLASI SZABALYOK:

Az Alapitvany koteles az eves beszamol6 j6vahagyasaval egyidejiileg kozhasznusagi mellekletet
kesziteni a Civil torveny 29. §-sa alapjan.

XI. AZ ALAPiTVANY MEGSZUNESE:
1. Az Alapitvany hatarozatlan idore jon letre es a Ptk. 3:403. §-ban foglalt esetekben sziinhet meg.
2. Megsziinese eseten az alapitvanyi vagyon a hitelez6k kielegitese utan kizar6lag az Alapitvany
eeljaihoz hasonl6 mas alapitvany szamara juttathat6.
3. Az Alapitvany a kozhasznu jogallasanak megsziinesekor koteles esedekes koztartozasait
rendezni, illetoleg kozszolgaltatas ellatasara iranyul6 szerzodesebol eredo kotelezettsegeit
id6aranyosan teljesiteni.

7

XII. ZARO RENDELKEZESEK:
kerde sekre a Ptk., az Ectv . es a Civil torve ny
l . A j elen A lapit6 Okir atban nem szaba lyozo tt
rende lkeze seit kell alkal mazn i.
g valam int a kozh asznu jogal las elnye resen ek
2. Az Alapitvany letrej otte nek es a jogi szeme lyise
yt hatar ozata val joger osen az alapi tvany ok
feltetele. hogy a Fova rosi Bir6s ag az Alap itvan
ezett e mino sitse.
nyilv antar tasaba vegy e, valam int kozh asznu szerv
t okira tokba barki betek inthe t az Alap itvan y
3. Az A lapitv any miiko dese soran kelet kezet
ha az szem elyis egi jogse relm et eredmenye zne,
szekhelyen elore egye ztete tt idopo ntban , kivev e,
koze rdeku adato k nyilvanossagar61 sz616 torve ny
vagy serte ne a szem elyes adato k vede lmero l es a
itvan y honla pjan elerh eto hatar ozato k tarab an
rende lkeze seit. A testilleti szerv ek donte sei az Alap
kell tilntetni a donte sek tartal mat, idopo ntjat,
elekt ronik us forn1aban megt alalh at6k. Ebbe n fel
(nyilt szava zas esete n) szem elyet . A hatar ozato k
hatal yat. a tan1ogat6k es ellen zok szam arany at,
ata. A Kura t6riu m elnok e gond osko dik az
taran ak keze lese es frissi tese a Kura t6riu m felad
kozleserol irasb an, igazo lhat6 m6do n, a donte s
Alap itvany szerv ei donte seine k erint ettek kel val6
leti szervek donteseit, az alapi t6 okira tot, az eves
megh ozata lat61 szam itott l O napo n beltil. A testti
es egye b kozh asznu, koze rdeki i adato kat az
besza mol6 t es a kozh asznu sagi melle klete ket
a nyilvanossagra. Az Alap itvan y szolg altata sai
Alap itvany a http: //gas ztroh os.hu / honla pon hozz
beve telere nyitv a all6 idorol a szolg altata s
igeny beve telen ek m6djar61 es a szolg altata s igeny
napp al a honla pjan es hirle veleb en tajek oztat ja a
nyujtas megk ezde set mege lozoe n mini mum 15
nyilv anos sagot.
y bir6s agi nyilvantartasba vetel e utan az altala
4. Az Alap it6 tudom asul veszi , hogy az Alap itvan
alapitott Alap itvanyt nem vonh atj a vissza.
a esete re a Ptk.- ban bizto sitott jogai nak
5. Az Alap it6 jelen Alap it6 Okir at alaira saval halal
k lakhe lye a j elen Alap it6 Okir at alaira sanak
gyak orlas ara kijelo li Sziic s-Wi nkler R6be rtet, akine
(a tovab biakban: kijelolt szem ely). A kijelo lt
idopo ntjab an: 2040 Buda ors, Di6f a utca 14/b
vetel
az irany ad6k. A kijelo lest a nyilv antar tasba
szem elyre az Alap it6ra vona tkoz6 rende lkezesek
m
t6riu
Kura
a
aban
a kij elolt szem ely hiany
utan az Alap it6 nem vonh atja vissz a. Alapft6 vagy
k
illeti
agot
an - az alapft6i jogo sults agok a bir6s
vagy az ilgye szseg erre vona tkoz6 bej elentese alapj
meg.
B udap est, 2021 . augu sztus 18.
e megfe lel az
es egyseges szerkezetbe fog/alt alapit6 okirat szoveg
Alulirott alapit 6 igazolom, hogy a j elen m6do sitott
e a 202 1.
iteser
elkesz
manak. Az egyseges s=erkezet1i okirat
alapit6 okirat m6dositasok alapja n hataly os tartal
asok az
valtoz
okot. A beiktatoll m6dositasokat dolt bett1 j eloli. A
augusztus 18. napjan kelt alapitoi hatar o=atok adtak
kurat6riumi tag lakcimenek valtozasara vonatkozna k.
iigyvezeto kepviseletif elhatalmaza sara es Varga Judit
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