Az
Alapitvany
a gyermekek oktatasiert
AFRIKA MASKENT,
alapite oldrata

Alulirott alapito a Polgari TervenykonyvrO1 szolo 2013. evi V. torveny es az egyestilesi jogrol, a kozhasznii
jogallasrol, valamint a civil szervezetek mtiktideserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny
alapjan miikticlo alapitvany letrehozdsat hatarozta el.
1.

Az alapito neve, anyja neve,lakohelye:
dr. Gyuraez Andrea
anyja neve: Pete Maria Magdolna
lakcime: 1173 Budapest, Vadkacsa utca 10/C

2.

Az alapitvany neve: AFRIKA MASKENT,Alapitvany a gyermekek oktatisaert
Az alapitvany rovid neve : AFRIKA MASKENT Alapitvany

3.

Az alapitvany szekhelye: Az alapitvonv szekhelve: 1148 Budapest Kerepesi üt 78/B, 1/ph. 3.
emelet 2.

4.

Az alapitid indult() vagyon: 500.000 Ft, azaz otszazezer forint keszpenz, amelyet az alapito
teljes egeszeben rendelkezesre bocsdtott oly +don, hogy az alapitvany nyilvantartasba veteleig
tigyvedi letetbe helyezte.

5.

Az alapitvany celja:

Az alapitvany eelja:
Az alapitvanv celja, hogv anvagi es erkolcs segitseget nvajtson a nvugat-afrikai orszagok
tarsadalmi_periferiajan ela gvermekeknek es oktatasi intezmenyeknek es elosegitse a tcimogatott
gverekek oktatasat, szellemi fellodeset, nepi hagvomdnvainak megorzeset, mfiveszeti oktatasat Az
Alapitvany celja Afrika hiteles megismertetés6 Mag-varorszagon, szemlelegormalas, a mcissag
elfogadascinak elosegitese, megertese, toleredasa. Ennek kereteben:
- Oktatas, kinessegfejlesztes ismeretterjeszté4i tevekenvseget folytat (2011. evi CXC. torvenv a
nomioti novpMertil 4 R (1) a)-n)

i. anvagi eszkozokkel tamogatja a gvermekeket (tandlj megfizetese, iskolai eszkOzok
biztositasa);
EL elOsegiti, hogv megfelelo oktatasban, kepzesben reszesidjenek es ezzel felkeszldjenek a
munkaero piac es az elet kovetelmenyeire, kihivosaira;
tit. Afrika hue/es megismertetese Magvarorszagon, szemleletformalas, massag
elfogadasanak elosegitese, megertese, toleralasa.
Kulturalis tevekenvseget vegez (1991. evi XX. torvenv 121.f a)-b), melv soran
eleisegiti a tamogatott gverekek oktatasat, szellemifejkideset, nein hagvpnuinvainak
megarzeset, mfiveszeti oktatascit;
eloadasok tartasa a nvugat-afrikai orszagokral Magvarorszagon es Magvarorszag
nipszeriisitese az adott orszagokban,
afrikai miiveszetek megismertetese Magvarorszcigon
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- Ildtranyos hell/zeta csoportok egvenlosegenek segitese (2011. evi CM. tOrveny az alapveto
jogok biztositasar612.¢ a), b),_$) d) olv modon, hogy az olaatcishoz vcdo hozzaferes biztositasem
tal az oktatasi intezmenytamokatcis kereteben anvagi, tarzvi adomanvokkal es Onkentesek
bevonasaval elosegiti a %armlets kOriihnenyeinek iavulascit, favitasat es az oktateis szinvonalemak
fejleszteset.

6.

Az alapitvany tevekenysege:
Az alapitvany Magyarorszagon folytatott tevekenysege
a. adomanygyiljtes a celok elerese erdekeben;
b. az onkentesek toborzasa;
c. az Afrikarol szolo hiteles ismeretterjeszt6 es szemleletformalO elaadasok iskolaknak, cegeknek,
helyi kozossegek szamara szervezett Afrika Napokon es ktilonfele esemenyeken az afrikai
kultura, illetve az afrikai emberek, gyermekek eletkortilmonyeinek megismertetese;
d. magyar —afrikai kulturalis kapcsolatok megerasitese, apolasa;
e. afrikai kultUrak es maveszetek nepszerasfteset, erositeset elosegita kiallitasok, rendezvenyek,
megszervezese, konyvek, kiadvanyok letrehozasa;
E humanitarius turizmus utak szervezese nyugat-afrikai orsthgokba.

7.

Az alapitvany a celok megvalositasa gazdasagi felteteleinek biztositasa erdekeben az alabbi, a celok
megvalositasaval kozvetlentil osszeftigg6 gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegeket folytathatja:
-

afrikai kezintives termekek (hangszerek, ruhazati cikkek, szuvenirek) ertekesitese;
Afrikarol szolo konyvek, kiadvanyok ertekesitese.

A gazdasagi-vallalkothsi tevekenyseg nem v lhat az Alapitvany f6 tevekenysegeve, nem
veszelyeztetheti az Alapitvany celjat, illetve alapcel szerinti tevekenyseget. A tevekenyseg
vegzesebal szarmazo bevetel nem haladhatja eg az eves Osszbevetel 60%-at. A gazdasagivallalkozasi bevetelekbal szarmath nyereseg csal4 az Alapitvanyi celokkal Osszhangban hasznalhato
fel.
8.

Az alapitvany jellege:

8.1.

Az Alapitvany nyilt, ahhoz homely bel- es killfcldi, termeszetes es — a torvenyes korlatok kozOtt —
jogi szemely, valamint jogalanyisaggal rende kez6 egyeb szervezet is csatlakozhat, ha az
Alapitvany celjaival egyetert, es azt anyagilag tamogatni kivanja.
A csatlakozas tortenhet az alapitvany banksthmlajara torten6 befizetessel, illetve atutalassal, a celok
ellatasahoz sznkseges dolgok (pl. felszerelesek, eszkazok) atadasaval, vagyoni erteka jogok
atruhazasaval. A csatlakozas tenye a csatlakozot nem min6siti alapitova, alapitoi jogokat nem
gyakorolhat.
Az Alapftvany az esetleges kulfoldi tamogatasoknak valutaban torten6 kezelesere kiilon
devizaszamlat nyit es az azon ley& illetve oda befolyo 6sszeget devizaban is felhasznalhatja.

8.2.

Az alapitvany kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktO1 ftiggetlen es
azoknak anyagi tamogatast nem nyujt.

9.

Az alapitvany idotartama:
Az alapitvanyt hatarozatlan idetartamra hozta 'etre az alapito.
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10.

Az alapitvanyi vagyon felhasznalisa:

10.1.

Az alapitvany mindenkori vagyona kithrelag a jelen alapitO okiratban megjelelt celok
megvalositasara hasznalhato fel. Az alapitoi vagyonnal a kurat6rium gazddlkodik, az adomanyozott
Osszegek es dolgok,jogok felhasznalasarol a kuratorium dont.

10.2.

Alapitvanyi celra az alapitaskori vagyon es annak teljes hozadeka, tovabba az alapitast kOvetoen az
alapitvanyi szamlara &keg, keszpenzadomany teljes osszege vagy a termeszetben nyajtott adomdny
fordithato.

10.3.

Az alapitvanyi vagyon felhasznalasa soran a tamogatasokrol elfogadott penziigyi terv es hatarozat
alapjan a kuratorium dont.

10.4.

Ha a csatlakozo tamogato rendelkezett vagyoni juttatasa (adomany) felhasznalasar61, agy
rendelkezese ervenyestileser61 a kuratorium gondoskodik, azzal, bogy az adomanyt csak olyan
feltetelekhez kotheti, amelyek az alapitvany celkitfizeseivel osszhangban vannak. Teljesithetetlen
vagy a celokkal ossze nem egyeztethete feltetel eseten a kuratorium az adomanyt visszautasithatja.

10.5.

Az Alapitvany vagyona a celokban megfogalmazott tevekenysegekre egyszeri vagy rendszeres
tamogatas formajaban, osztOndij nyajtasaval, a eel szerinti tevekenysegek kOltsegteritesekent,
valamint az Alapitvany miikedesevel kapcsolatosan felmertile kaltsegekre hasznalhato fel. Az
Alapitvany vagyonanak felhasznalasa tortenhet a kuratorium kezdemenyezese alapjan, kerelemre
palyazat kiirasaval, illetve palyazat kiirasa nelkill is a benyajtott egyedi kerelmek tamogatisaval.

11.

Az alaMtvany Ogyvezet6 szerve:

11.1.

elnOkert negy termeszetes szemelyb61 4116 kurat6riumot
Az alapito az alapitvany vagyonanak kezeleser
ek kijelolesi jogat.
nevez. Az alapito fenntartja a kuratarium
A kuratarium elnOke (nev, lakcim, anyja neve):
Morris Andrea
1124 Budapest, Kiss Janos altb. utca 59., 3 lph. 3. em. 35.
anyja neve: Krebsz Kornelia
A kuratorium tovabbi tagjai (nev, lakcim):
De Jager Katalin
2038 SOskat, Zalagyongye utca 33.
anyja neve: Bankovics Katalin
Jim Cornelis Theodorus de Jager
1222 Budapest, Deveny utca 52.
anyja neve: Geurts Berendina
Szab6 Gytirgy
1214 Budapest, Orion utca 5., 1. em. 8.
anyja neve: Esik Maria
A kuratorium elntiket megilleto kepviseleti joganak terjedelme es gyakorlasanak modja: altalanos
es 61'1116.
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Az Alapitvany banksthmlaja felett rendelkezesi joga az Alapitvany kepviselojenek egy masik
kuratoriumi taggal egytittesen van.
A Kurat6rium az Alapitvany munkavallalojanak kepviseleti jogot biztosithat. A kepviseleti jog
gyakorlasanak medjat, illetve terjedelmet a Kuratorium a Szervezeti es Miikedesi Szabalyzataban
jeloli meg.
11.2.

A kurathriumi tagok kijelolese hatArozatlan idore szol. A kuratOriumi tagokat az alapite jeloli ki, s
tisztseg annak elfogadasaval jon lent.
A kurat6riumi tagsag megsztinik:
a tag halalaval,
- lemondasaval,
a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdeseben, tovabba a Ptk. 3:397. § (3),(4) bekezdeseben es a Btk.
61.§(2) bekezdeseben foglalt osszeferhetetlensegi es kizaro ok bekovetkeztevel,
- a Ptk. 3:398. §(2) bekezdese szerinti visszahivassal

11.3.

A kuratOrium biztositja az alapitvanyi celok folyamatos megvalositasat, ehhez megteremti a
sziikseges eszkoz es feltetelrendszert. Dont az alapitvanyhoz erkezett adomanyok elfogadasar61,
illetve, visszautasitasarol.
Az alapitvanyi celok mind hatekonyabb megvalositasa erdekeben az Alapitvany fe- es mellekallasn
alkalmazottat is foglalkoztathat. Felettiik a munkaltatoi jogokat a kurat6rium elnoke gyakorolja.

11.4.

A Kurat6riumot evente legalabb egyszer ossze kell hivni irdsban, igazolhato modon. irdsbeli
igazolhato modon torteno kezbesitesnek minas 1: pl. ajanlott vagy tertivevenyes ktildemenykent,
tovabba a tagnak az elektronikus levelezesi c mere torten6 kezbesites anal, hogy a kezbesites
visszaigazoldsra keruljon (elektronikus tertivev y)

11.5.

A kuratorium feladata ellatasa soil!) hatarozatit nyilvanos tiles tartasaval hozza meg. Az tilest a
kuratOrium elnoke hivja ossze meghivoval. A meghivOnak tartalmaznia kell az alapitvany neva es
szekhelyet, tovabba a kuratoriumi tiles helyet, id6pontjat es a napirendi pontokat. A meghivot a
kuratoriumi tagoknak igazolt modon es olitan id6ben kell megkOldeni, hogy a meghivo
kezhezvetele es a kurateriumi tiles id6pontja koZott legalabb 8 nap elteljen.

11.6.

A kurat6rium akkor hatarozatkepes, ha azon legalabb harom tag jelen van. Hatarozatat — ha az
alapito okirat maskent nem rendelkezik — az csszes tag jelenlete eseten egyszerti szotobbseggel,
mig harom tag eseten egyhangulag hozza.
A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hatarozat kotelezettseg vagy feleleisseg alai mentesit vagy a jogi szemely terhere masfaj-2
elonyben reszesit;
akivel a hatarozat szerint szerzodest kell kotni;
c) aki ellen a hatarozat alapjan pert ken inditani;
d) akinek olyan hozzatartozoja erdekelt a dontesben, aki az alapitvany alapitoja;
• aki a dOntesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolyason alapulo kapcsolatban all; vagy
fi aki egyakent szemelyesen erdekelt a dontesben.

11.7.

A kuratorium tagjait dijaths nem illeti meg, azonban igazolt keszkiadasaik, koltsageik
megteritesere igenyt tarthatnak.
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12.

Az alapito, mint dtinteshozo szerv jogai
Az alapito mint donteshozo szerv hataskorebe tartozik az alapito okirat elfogadasa, illetve
modositasa a Ptk. 3:393.§-ban foglalt korlatozasokkal, a kuratorium elnokenek es tagjainak
kijelolese, visszahivasa, illetve az alapitvany atalakulasarol vale dontes meghozatala. E donteseit
Whin hatarozatban hozza meg, az alapito okirat modositasa eseten a modositassal egyseges
szerkezetbe foglalt Alapit6 Okirat egyidejii alairasaval.
A kuratorium elnoke evente egy alkalommal tajekoztathatja az Alapitot, valamint az Alapitvanyhoz
csatlakozOkat munkajarol, ktilonos tekintettel az alapitvanyi vagyon kezelesere es felhasznalasara.
Az alapitonak joga van tovabba az alapitvany irataiba es nyilvantartasaiba betekinteni, a
kuratOrium elnoketal es a kuratoroktol felvilagositast kemi.

13.

Osszeferhetetiensegi szabalyok:

13.1.

Vezeto tisztsegvisele az a nagykoth szemely lehet, akinek cselekvOkepesseget a tevekenysege
ellatasahoz sztikseges korben nem korlatoztak.
A vezete tisztsegviselo iigyvezetesi feladatait szemelyesen koteles ellatni.
Nem lehet vezeto tisztsegviselO az, akit bfincselekmeny elkovetese miatt joger5sen
szabadsagvesztes btintetesre iteltek, amig a bfintetett eloelethez fiizodo hatranyos kovetkezmenyek
alol nem mentestilt.
Nem lehet vezeto tisztsegvisele az, akit e foglalkozasted jogerosen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozastol jogerOs biro' itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben megjelolt
tevekenyseget folytato jogi szemely vezeto tisztsegviseloje nem lehet.
Nem lehet vezeto tisztsegvise16, aki koztigyektell &tato itelet hatalya alatt all (Btk. 61.§ (2) bek. i)
pont).
i 5tartamig nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit
Az eltiltast kimond6 hatarozatban megszabott il
eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegto .

13.2.

Az alapitvany kedvezmenyezettje es annak kozeli hozzatartozoja nem lehet a kuraterium tagja. Az
alapito illeteleg torvenyes kepviselaje es kOzeli hozzatartozoi nem lehetnek tobbsegben a
kuratoriumban.

5. oldal, osszesen: 6

OK

13.3.

A kuratorium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli
hozzatartozoja a hatarozat alapjan ketelezettseg vagy felelasseg alol mentestil, vagy barmilyen mas
elonyben reszestil, illetve a megkotencla jogiigyletben egyakent erdekelt.

Az alapite okiratban nem szabalyozott kerelesekre a Polgari TOrvenykonyvral sae 2013. evi V. terveny, az
egyesillesi jogrol, a kozhaszna jogallasrol, valamint a civil szervezetek miikOdeserol es tamogatasarol szello
2011. evi CLXXV.torveny rendelkezeseit kell megfelelemn alkalmazni.
Kelt: Budapesten, 2017.jUnius 30.
Alulirott alapho ezennel tanashom, hogy a ielen egyseges szerkezetbefoglalt Alatilto Okirat szOvege megfelel
a letesitookirat-modoshcisok alapjan hatalyos tartalmanak. A modositasra az Alapito Okirat 3. es 5.
pontjanak modositasa miatt ken/it sor.
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