ALAPÍTÓ

OKIRAT

A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.)
(továbbiakban HODOSZ,
mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a 2007. május 23-i alapítói határozat alapján:
1. Az alapítvány
Neve:
HODOSZ Európáért Alapítvány
Székhelye:
1134 Budapest, Lehel út 41.
Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozza létre.
2. Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet, az 1997. évi CLVI.
törvény 26. § c) pontja 19. alpontjában megjelölt az „Euroatlanti integráció
elősegítése” közhasznú tevékenységet folytatja.
3.

Az alapítvány célja
3.1

Felkészíteni a HODOSZ tisztségviselőket és közvetlenül vagy rajtuk keresztül
a tagságot az Európai Unióhoz történő csatlakozásból eredő feladatok
megoldására.

3.2

Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:
-

-

-

a munkavállalók érdekeit képviselő szervezetek tevékenységét az EU
országokban,
az egyetemes emberi jogok érvényre jutását segítő szervezetek
kapcsolatrendszerét, együttműködésének formáit, módszereit, a jogokat
és a kötelezettségeket,
a humán erőforrás gazdálkodás alapvető kérdéseit, különös tekintettel a
munkavállalóval
szemben támasztott követelményeknek
való
megfelelést biztosító műveltségi, szakmai felkészítés rendszerére,
a
pályamódosítás lehetőségeire,
az életmódot, életvitelt befolyásoló szociális háló működési
mechanizmust.

3.3

A nyelvi képzés támogatása az át- és továbbképző rendszeren keresztül. Az
alapító a támogatási célokat bővítheti.

3.4

A szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása területén: anyagi
támogatást nyújt a Kuratórium által meghirdetett pályázat szerint a szociálisan
rászoruló HODOSZ
tagok közül, a gyermeküket egyedül nevelőknek,
nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, a halmozottan hátrányos helyzetűeknek
és a súlyos élethelyzetbe kerülteknek.

4.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja
Az alapítvány vagyonát az alapító által felajánlott 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió
forint induló tőke képezi, melyet alapító elkülönített bankszámlára fizetett be.
A csatlakozók – az alapítvány céljának elfogadása mellett – vagyoni hozzájárulásukkal
támogatják az alapítványt.
A vagyon felhasználásának módja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.

a célkitűzések megvalósítása érdekében konferenciák szervezése,
a szakszervezet
tisztségviselőinek
meghívott
előadók részvételével
előadássorozatok, konzultációk szervezése,
cserelátogatások, külföldi tanulmányutak szervezése,
kiadványok készítése, terjesztése,
nyelvi képzés támogatása, csoportok szervezése,
szociális segélyezési tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozása
területén.

Az alapítvány vállalkozási tevékenysége
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratával
meghatározott tevékenységre fordítja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoktól anyagi támogatást nem fogadhat el és nem is nyújt, országgyűlési képviselőt
nem támogathat és nem állít.

6.

Az alapítvány szervezete
Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre.
Szükség esetén a kuratórium az adminisztratív ügyek intézésére
állíthat fel.

7.

munkaszervezetet

A kuratórium

A kuratórium az alapítványi önkormányzat legfőbb szerve, mely 7 főből áll.
A kuratóriumi tagokat az alapító határozatlan időre kéri fel, mely megbízatás csak
indokolt esetben vonható össze. A kuratórium tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban
részesülhetnek, és az alapítvány működésével kapcsolatban felmerült költségeiket az
alapítvány megtérítheti.
Nem jelölheti ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapító
– közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó
befolyást gyakorolhat.
A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki, a kuratórium tagjai közül 5 év időtartamra. A
kuratórium elnökéül első alkalommal Béki Sándor 1152 Budapest, Juhos u. 31. szám
alatti lakost jelöli ki.

A kuratórium elnökéül az alapító második alkalommal is, további 5 évi időtartamra
Béki Sándort jelöli ki.
A kuratórium tagjai:

8.

1.

Béki Sándor

2.
3.

Ladányi Éva
Breuer László

1048 Budapest, Sárpatak u. 10. I.em. 4.
1082 Budapest, Harminckettesek tere 6. D. ép. mfsz. 6.

1152 Budapest, Juhos u. 31.

4.
5.
6.
7.

Bakos Klára
Herczeg István
Bellovai Gyula
Pap Mihály

1195 Budapest, Batthyány u. 12.
8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 10.
1213 Budapest, Kapos u. 17. II. 5.
2166 Püspökszilágy, Tavasz u. 10.

A kuratórium működése
A kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik, valamint évente egy
alkalommal
köteles tájékoztatni az alapítót az alapítvány munkájáról, különös
tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
A kuratórium üléseire – legalább 15 nappal korábban – az ülés időpontjának és
napirendjének közlésével írásban történik a tagok meghívása.
A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, azonban szükség esetén bármely két tag is
jogosult összehívni. Az üléseket az elnök – távolléte esetén az erre kijelölt tag – vezeti
és gondoskodik jegyzőkönyv készítéséről. A szavazás szóban, nyíltan, a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével történik.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium határozatképes, ha az ülésein a tagjainak több mint a fele jelen van.
A határozatképesség további feltétele, hogy a kuratóriumi üléseken jelenlévő tagok
között az alapítóval érdekeltségi viszonyban nem álló tagok többségben legyenek.
Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében az ülést levezető tag szavazata dönt.
A kuratóriumi ülés levezetője csak az alapítóval érdekeltségi viszonyban nem álló
kuratóriumi tag lehet.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő új jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható
a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye).
A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az
érintettekkel, valamint az alapítvány székhelyén kifüggeszti.

Az alapítvány működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány
székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A kuratórium minden évben az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készít, melyet az elnök terjeszt elő. A beszámoló és a
közhasznúsági jelentés elfogadása a
tárgyévet követő május 31-ig történik a
kuratóriumi tagok egyhangú döntése alapján.
9.

A kuratórium feladata
A kuratórium feladata az alapítványi célok megvalósítása az alapítvány rendelkezésére
álló eszközökkel. A kuratórium általános szabályként az alapítványi célokat lehetőség
szerint – az alapítványi vagyon értékének megőrzésével – a vagyon hozadékából,
továbbá a csatlakozó juttatásaiból valósítja meg.
Ennek érdekében a kuratórium:
Kezeli az alapítványi vagyont és rendelkezik vele, valamint az alapítványi
vagyon körébe tartozó egyes vagyontárgyakkal.
A kuratórium határozza meg az alapítvány éves munkatervét és költségvetését.
A kuratórium gondoskodik az alapítványi célok megvalósítása érdekében a
működési rendjének kialakításáról.
Az esetlegesen kialakuló munkaszervezet vezetőjével szemben gyakorolja a
munkáltatói jogokat.

10. Az alapítvány képviselete
A kuratórium képviseletében az elnök önállóan és bármely nem érdekelt két tag
együttesen járhat el. Az alapítvány vagyona felett utalványozásra jogosultak:
1.
2.

Béki Sándor
Ladányi Éva

10/A. Az Alapítvány felügyelő szerve a 3 főből álló, az alapító által kijelölt
„Felügyelő Bizottság” (a továbbiakban: bizottság). A bizottság 3 tagját az
alapító kéri fel. A bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra
szól.
10/A.1. A bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során
az Alapítvány
elnökétől, a Kuratórium
tagjaitól tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. A bizottság tagjai az Alapítvány kuratóriumi ülésén
tanácskozási
joggal részt vehetnek, az éves beszámoló és közhasznúsági
jelentés elfogadásáról történő ülésen részt kell venniük!
10/A.2. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a közhasznú szervezetekről és
a számvitelről szóló törvény alapján a Kuratórium készíti el és a bizottság
ellenőrzi. A bizottság az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről
jelentést készít. A bizottság jelentése nélkül a Kuratórium
az éves
beszámolóról, illetve a közhasznúsági jelentésről érvényes döntést nem hozhat!

10/A.3. A bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során
olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény
(mulasztás)
történt,
amelynek
megszüntetése
vagy
következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
Kuratórium
döntését teszi szükségessé vagy a Kuratórium
elnökének
felelősségét megalapozó tény merült fel.
10/A.4. A Kuratóriumot a bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30
napon belül – össze kell hívni! E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
ügyészséget!
10/A.5. A bizottság – első ülésén – tagjai közül elnököt választ. A bizottság ügyrendjét
saját maga állapítja meg. A bizottság ügyrendjét és annak módosításait
Kuratóriummal közölni köteles!
10/A.6. A bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a)
b)

c)

d)

a Kuratórium elnöke vagy tagja
az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az
Alapítvány által nyújtott jelen alapító okirat szerinti juttatásokat –
illetve,
az a-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

10/A.7. Az alapító okirat jelen módosításakor az alapító a bizottság tagjainak felkérte:
Pácserné Bozi Judit (1191 Bp. Simonyi Zsigmond u. 23. III/6.),
Markovics Tamás (4432 Nyírszőlős, Csősz u. 2.) és
Farkasné Kovács Zsuzsanna (8500 Pápa, Vörösmarty u. 11. A.ép). szám alatti
lakosokat.
11. Az alapítvány gazdálkodása
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítania.
Az alapítványi vagyon pótlólagos kiegészítése vagy a csatlakozó általi juttatás során
kiköthető, hogy a kiegészítően, vagy pótlólagosan juttatott vagyon tőkéje mire
használható.
12. Csatlakozási feltételek

a

Az alapítványi célok egésze, vagy annak egyes kiemelt céljai megvalósításához más
személyek, vagy szervezetek is csatlakozhatnak.
Csatlakozásuk esetén a megadott célra megfelelő vagyont rendelnek, és jogosultak –
az alapító okirat előírásain belül – feltételeket is megszabni.
A csatlakozási ajánlat elfogadásáról a kuratórium dönt, meghatározva egyúttal azokat
a feltételeket, amelyekkel az ajánlatot elfogadja.
13. Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány a törvényben meghatározott módon szűnhet meg.
Megszűnés esetén a megszűnt alapítvány vagyonát a bíróság hasonló célú alapítvány
támogatására köteles fordítani.

Budapest, 2012. szeptember 18.

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
alapító
képviseletében

Záradék:
Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
2012. szeptember 18-i hatályos tartalmának.
2012. szeptember 18.

Dr. Fejes Ferenc
ügyvéd

