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A társadalom létévelegyidős az emberiségnek az a törekvése' hogy gondoskodjon azoktil az
embertarsairól, akik önmagukat eltartani képtelenek, vagy valamilyen oknál fogva
támogatásra Szorulnak. E nemes szándék akár egyéni jó szandék által vezérelten, akár
intézményesítettmódon megvalósulhát: az állam, az egyhénak, a humán - és karitatív
szervezetek szerepvállalásával. A rászorulók segítése, a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentésének szándéka, az elesettek és bajbajutottak felkarolása mindig felismerhető
törekvés volt. A fogyatékosságból eredő másság amai Magyarországon is jellemző és talán
soha nem tapaszta\t szociális érzékenységetkövetel meg az á||amtől, az egyhénaldőI, a

polgároktól és a jótékony célúszervezetektőL|,Az alapító szríndéka a fenti törekvések mellett a
varos településfejlesztésének és működésének támogatása, különös tekintettel a zöldterületek
védelmére, a köztisztasági szolgáltatási továbbfejlesáésére, a közlekedési kultura
továbbfejlesztésére, élhetőbb város kialakítására, a város településfejlesztésénekés
működésének elősegítésére.Az alapitő szándéka a viíros közbiztonsága védelmének segítése.
Ezt felismerve az alapítvány alapítőja, a BONYCOM Kft. 7150 Bonyhád' Széchenyi t. 4' sz'
jelen a|apítő okiratban a _ Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint elsősorban a
fogyatékos személyek és családjuk szociális helyzetének javítására, a fogyatékos személyek
nappali ellátására, hátrányos 'helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítésére,fogyatékos személyek szociális foglalkoztatásara és fejlesztő felkészítésére,
családsegítésre,tartós közérdekű célokra alapítványtkíván létrehozni határozatlan időre.

Az

1. Az

a|apítvényneve: o,ÖSSZEFoGÁs" Közhasznú Alapítvány

2. Az

alupitvény székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyit.4. l

3. Az

a|apitvány tartós közérdekű céljai:

al'apítvány aZ 1997. évi CLVI.

tevékenysé get végzi:

o

tv.26' $ c pondában meghatározott az alábbi közhasznú

szociális, gyermekjóléti szo|gáltatások és ellátásokhoz kapcsolódóan, fogyatékos

személyek nappali ellátása' a2011. évi CLXXXIX' tv. 13. $. 1. bek. 8. pont alapján.
o Környezet-egészségügyhöz kapcsolódóan zöldterületek védelme, lakókörnyezet
tisztántartása, a helyi önkormányzatrőI szdő 2aI1. évi CLXXXX törvény 13. $ (1)
bekezdés 5. pont alapján
Szociális tevékenység'hátrányos helyzetú csoportok társadalmi esélyegyelőségének
elősegítése, figyelemmel az a|apttvány e pontban meghatározott tartós ktjzérdekű céIjaira. Az
alapítv ány tag ság gal nem rendelkezik.
Az alapitvány kozvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szervezetet pártoktól fiiggetlen,
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közhasznú szolgáitatásaiból az
alapítókon és a később támogatást nyújtókon kívül természetesen más is részesülhet az
alapítvány célj ait fi gyelembe véve.
Az alapítvárry politikai tevékenységet nem folyat' és ezért országgyúIési képviselői, megyei,

helyi önkormányzati választáson jelöltet nem áIIít, nem

télmogat.

Az

alapítvény jogi személy' jogi személyiségéta bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.

4.l Az aLapítvényközhasznú céljai, céljai és e céloknak megfelelő tevékenységea következő:
szociális tevékenység, családsegítés' nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés,
hátrányos helyzetu rétegek képzésének,foglalkoztatásénak elősegítése, és a kapcsolódó
" jA
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi
szolgáltatások, sport.
integrációjanak elősegítése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését,oktatását
szolgáló pedagógiai eljárások, programok kifejlesztése, támogatása, együttműködés
fogyatékos személyek érdekvédelmiszervezeteivel. Az alapítvány szakmai illetve anyagi
tiímogatást nyújt a fogyatékos gyermekek ellátásával foglalkozó intézmények
műkodtetéséhez,az érintett gyermekek szabadidős tevékenységénekmegszervezéséhez, e
gyermekek szüleit segítő szolgáltatások megszewezéséhez' Az alapítvány a
'' Szeresd
Felebarátodat Alapítvány Máza, Szabadság t. 19. sz - tól átveszi és működteti a Vtilgységi ,,
',
Önkormányzatok Társulásával'' megkötendő egytittműködés keretóben a fogyatékos
személyek nappali íntézményét,,Együtt 1 másért ,, Nappali Intézményelnevezéssel Bonyhád,
Dózsa u. 32. sZ. alatt. Az alapitvény az tntézmén7t"a fogyatékosok nappali ellátási
normatíváj ábóI, a Völgységi Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodás során
jogosult kiegészítő normatíváből és pályéuati pénzekből, adományokból kívánja fenntartani.
Az alapítvány elkülönített a|számlán kezeli az ,, Egyútt 1 másért ', Nappali Intézmény
bevételeit és kiadásait. A nappali intézmény bevételeit kizarőlag az intézmény múködtetésére
használhatja fel az alapítvátty. Az alapítvány támogatást nffit a különleges gondozás
igénybevételéhezsztikséges eszközök, jármrívek beszerzéséhez,a rehabilitációban
közreműködő szakemberek, a fogyatékossággal élő emberek és családtagiaik képzéséhez,
átképzéséhez.
Az alapítvány célja a város kömyezetvédelmének fejlesztése, az éIbetőbb város kialakításának
támogatása , a város és a kistérségteleptilés fejlesztése, a koztisztasági szolgáltatások
továbbfejlesztése, a közrend és kozbiztonság védelméneksegítése'egészségmegőrző,
betegségmege|óző, gyógyító rehabilitációs tevékenység.Az alapítvány további célja a diák és

tomegsport támogatása, oktatási, kulturális
programok szervezése .

és művészeti tevékenység támogatása,

e

Az

alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, és kozhasznű szolgá|tatásaiból bárki
részesülhet. Az aIapitványhoz későbbiekben csatlakozokat az alapítői. illetve egyéb jogok
nem illetik meg.
4.lAz alapitvány az alábbi közfeladatotlátja el: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ezen
belül is a fogyatékosok nappali ellátása, mely önkormányzati feladat a20II. évi CLXXXIX.
tv. alapjan, a környezet-egészségügyhöz kapcsolódóan zöldterületek védelme, lakókörnyezet
tisztántartása, ahelyi önkormányzatrőlszolő2011. évi CLXXXXtörvény 13. $ (1) bekezdés
5. pont alapján
5.l Az alapítvényinduló vagyona
Az alapítvény induló vagyona 2. 000. 000. Ft., melyet az alapítő beflzet az alapítvány céIjara
a Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád pénzíntézetnél
megnyitandó szálmlára.
.

6.l Az a|apitvény céljára rendelt Vagyon felhasználása:
Az alapítők és később a támogatók által rendelkezésre bocsátott vagyoni eszközökkel,
normatív támogatásokkal, és akiegészitő notmatívával, apályazatokon elnyert pénzel<kel az
alapitvány - céljának megfelelően - szabadon rendelkezik. Az alapitvány vagyonának
felhasználását, a tartós közérdekű célra történt felhasználás ütemét és módját az alapitvány
kuratórium a határ o zza me g.
A meghatározott céba adott összeget csak az adományoző általr meghatározott célra lehet
felhasználni.

Az

alapítvány céljaira mind az alapítvány induló vagyona' mind a későbbi támogatások,
pénzeszközök, és a vagyon hozadéka is felhasznáIhatő.

Az alapítvényi vagyonnal való gazdálkodás:
a) Az alapítvényvagyonát a Kuratórium kezeli és gotdozza
b) Az alapítvány vagyonát minden olyan módon fel lehet használni, mely közvetlenül
' vagy közvetve az alapítvány célkittizéseinek megvalósítását szo|gálja.
c) Az alapitvény gazdasági_vállalkozási tevékenységet csak közhasznu vagy az alapíto
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységmegvalósítását nem
veszélyeztetve végez (alapító okirat módosításának 3.lpontjal céljainak

d)

e)

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve). Az alapítvány a gazdálkodása
során elért eredményétnem oszthatja fel, azt az alapitő okiratban meghatátozott céljai
elérésére,közhasznú tevékenyégérefordítja, ill. a Kuratórium döntése alapján
közhasznú céljainak megvalósításáta szolgáló vállalkozása fejlesztésérefordíthatja,
vagy fordíthatj a az alapítv ény alapitői ö s sze gének ki e g é szítés ére.
Az alapitvány kozhaszni szolgáltatásait bárki igénybe veheti, erre vonatkoző igényéta
kuratórium elnökének kell jeleznie' A közhasznú szolgáltatás igénybevételének
lehetőségét az alapítvényszékhelyénlevő hirdetőtáblán, az alapítvényszékhelye
szerinti önkormányzat hirdetőtábláján l és lehetőség szerint a helyi kábeltévéíJtJán l
közzé kelltenni a nyilviínosság érdekében.
el Az alapítvényközhasznú céljai eléréseérdekébendíjakat adományozhat , tehetséges
fiatalokat ösztöndíjban részesíthet, pályazatokon vehet részt. Az alapítvány pá|yazatot
is írhat ki közhasznú céljaival összhangban a kuratórium döntése alapjan működési
területén. A páIyazatot az alapítvány székhelyén levő hirdetőtabláján, az alapítvÍny
székhelye szerinti önkormányzat hirdetőtábláján l és lehetőség szerint a helyi
kábeltévé utján l nyilvánosságra kell hozni. A pályázati határidő lejarÍa után a
pályazatokól a kuratórium dönt, és döntéséről értesítia páIyazőkat, ill. a döntés a
hirdetőtáb
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alapitvány anyagi támogatást nyújthat a működési tertiletén megvalósuló,
közhasznú céljaival összhangban áIIő beruházások' rendezvények, bemutatók

g)

támogatásáta.
g/ az alapítvány vagyonából fenntartja és múktjdteti
intézményétBonyhád, Dőzsau.32. sz. aIatt

]./

Az alapitvány kuratóriuma:

a

fogyatékos személyek nappali

Az

alapítvány legfobb vezeÍő Szerve a kuratórium, mely ellátja az alapítvány ügyintézését
és képviseletét. Az alapítvény kuratóriuma köteles ellenőrizni is az alapitvány működését
és gazdálkodását mindaddig, amíg a törvény rendelkezései szerint (tv. 10 $) nem válik
kötelezővé a vezető szerr,től elkülönült felügyelő szerv létrehozása. A kuratórium
gondoskodlk az alapítvány közhasznú céljainak megvalósításétrőI, az alapítő okiratban
meghatározott tartós közérdekű célok megvalósításárol, az alapítvány legfőbb ijgyintézó
Szerve' Ellátja a jogszabáIyokban és az alapító okiratban hatáskörébe utalt feladatokat.

A

kuratórium gondoskodik M alapítvátty éves beszámolójának, a kcizhasznúsági
mellékletnek az elkészítésérőI,és dont a beszámoló és a közhasznúsági melléklet
elfogadásáről. Az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásának időpontja
legkésőbb minden év május 20. A beszámolót az általános szabályok szerint a kuratórium
tagjainak 2l3-os részvételévelés legalább két igen érvényes szavazattal kell elfogadni'

A kuratórium

-

-

megállapítja az éves munkatervet, költségvetést, valamint vagyonmérleget,
elfogadja az éves beszámolót
biztosítj a az alapítvány törvényes működését
az alapítók és később támogatást nyújtók igényeinek megfelelőentajékoztatást
ad a meghatározott kózhasznu tevékenység,és tartós közérdekű célok
megvalósításátől.
elfogadja az alapítvány gazdálkodásáről szóló beszámolót, a mérleget'
valamint a kozhasznusági mellékletet,
páIyazatot írhat ki, ösztöndrjat adományozhat,
gazdálkodik az alapítvány vagyonával.

A kuratórium tagia csak

természetes személy lehet.

Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli, - a kuratórirrm további két tagját nem illeti meg
képviseletijog - a biróságok' hatóságok és más 3. személyek előtt. Kizárólag a kuratórium
elnökét 1lleti az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság, a kuratóriumi
a

további két tagjának nincs rendelkezési joga a bankszárnla fe[ett.
A krrratórium elnökének tartós akadályoztatása esetén az elnöki teendoket
írásban megjelolt kuratóriumi tag látja el .

az alapítő

áItal

A Kuratórium felügyeli

és ellenőrzi az,,Egyiitt 1 másért'' Nappali Intézményt, a kuratórium
elnöke vagy akadályoztatása esetén a kuratórium egyik tagja gyakorolja az intézményvezetó
feletti munkáltatói j ogkör-t.

Az

alapitvány cégjegyzéseÚrgy történik. hogy a kuratórium elnöke az alapítvány kézze1"
géppel írott, előnyomott vagy elonyomtatott cégnevéhezsaját névaláírásátcsatolja cjnállóan.

Az alapítvány első kuratóriuméú'határozatJan időre az

alapítő az aIapítő okiratban jelöli ki, ezt
követően a kuratórium tagtraíthatérozatlanidószakravá\asztja^"gá, alapítő.

A kuratórium elnöke és tagjai az a|apítvány vezető tisztségviselői.
Nem lehet a kuratóriumtagsaés elnöke:
a.) akit valamely bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre
ítéltek,mindaddig, amíg a biintetett előélethez fíiződő hát.á''yo'
jogkövetkezmények alól nem mentesül'
b.) akit jogerős bírói ítéletteleltiltottak olyan foglalkozás gyakorlásátőI, amely az
alapítv ény tevékenys é gi körébe e sik
c.) akit a közügyek gyakorlásától jogerős ítéletteleltiltottak
A közhasznu szervezet megszűnésétkövető két évig nem lehet az aIapítvénv tisztségviselője
az a személy, aki olyan kozhasznű szervezetnél töltött be annak a megszűnését Áegelőiő
két évben legalább egy évig * vezető tisztséget' amely az adőzás rend3éről szóló tdrvény
szerint köztuiozását nem egyenlítette ki.

A közhasznu szewezet megszűnésétkcjvető 3 évig nem lehet más közhasznu szewezet
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznu szervezet vezető tisztségviseiője
volt arrrrak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig

alarnely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy állami és vámhatóságnál nyilvántartott
adó és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b/ amellyelszemben azá|Iami adó és vámhatóság jelentős risszegű adóhirínyt tártfeI,
c/amellyel szemben az adő és vámhatóság iizletlezérás irtézkedéstalkalmazott, vagy
izletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állarni adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvóny
szerint felfuggesáette vagy törrjlte.

Megszűnik a kuratóriumi tagság:
a.) az alapítvány megszűnésével'
b.) a kuratóriumi tagha!áIával,
c.) a kuratóriumi tag lemondásával,
d.) ha összeférhetetlenség ál1 fenn'
e.) visszahívással kizarőlag abban az esetben, ha a tag az alapitvány céljainak
megvalósítását közvetlenül veszólyezteti'
A kuratórium elnöke és tagja bármikor írásban a tisztségéről lemondhat.
A kuratórium bármely tagjának kuratóriumi tagsága megszűnése esetén az i| kllratóriumi
tagot az alapítő választja meg.

A kuratórium tagjai lehetnek máshol is vezető tisztségviselők. Enől

a körülményről kötelesek

valamennyi érintett közhasznú szewezetet haladéktalanul, előzetesentájékoztatni.

A kuratórium

tagsai az alapitvány

ügyeiről szerzett értesüléseiketkötelesek titokban tar1ani.

A kuratórium tagjai tevékenységükér1dijazásbannem,

de költségtérítésbenrészesülhetnek.

A

kuratórium üléseit az ülést megelőzően legalább 10 nappal írásban kell összehívni. A
meghívóban fel kell tüntetni a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. Az ülést mege|őzi|
5 nappal bármely kuratóriumi tag írásban tehet javaslatot bármely kérdésnek a napirendjére
való felvételére, az ülés napirendjére eztaz írásbelijavaslatot fel kell tenni.
A kuratórium ülésére szóló meghivőt az aIapítvány hirdetőtábláján, az alapítvány székhelye
szerinti önkormányzathirdetőtáb|áján / és lehetőség szerint a helyi kábeltévéiÍján lközé kell
tenni a nyilvránosság érdekében.A meghívóban fel kell tüntetni a kuratórium ülésének
nap irendj ére vonatko z ő táj éko ztatást.
A kuratórium ülései nyilvánosak.

A

kuratórium hatátozatképes, ha ülésén a kuratórium tagjainak legalább 2l3-a jelen van.
Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését azonos napirenddel 10 nappal későbbi
időpontra ismételten össze kell hívni. A hatéxozatképtelenségmiatt ismételten <jsszehívott
kuratóriumi ülós a megjelentek száméra tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok
tekintetébe n hatátt o zatkép e s.

A

megismételt ülésre szőlő meghívóban aZ említett körülmény.t fel kell ttintetni,
megismételt ülésre szóló meghívót is közzé kelltenni a nyilvánosság órdekében.
A kuratórium 2 tagának igen szavazata szükséges az érvényes határozat meghozatalához.
kuratóriumüléseinahatélrozathozatalnyíltszavazássaltcirténik.

A

A
A

kuratórium határozathozataláhan nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzéttntozőja, élettarsa a határozat a|apján kötelezettségvagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt.
A kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni'

A kuratórium ülésérőljegyzőkönyvet kell készíteni,amelyet egy kuratóriumi

A

tag hitelesít.

kuratórium k<jteles olyan nyilvántartásokat vezetni, amelyekből

a

kuratórium

batározatainak, tartalma' időpontja éshatáIya, a döntést támogatók és ellenőrzők számaránya
amennyiben lehetsé ges, személye l me gáIlapítható.

l

A kuratóriumbatétrozatait az érintettekkel írásban a döntés meghozatalátő| számított i5 napon
belül kell ktjzölni oly módon, hogy a határozat atvételének ideje és az áÍvéteI ténye
megállapítható legyen. A kuratórium döntéseit az alapitvány székhelyén levó hirdetőtáblán, az
alapítvány székhelye szerinti önkormanyzat hirdetőtáb|Ean / és amennyiben lehetséges, a
helyi kábeltévé ift1an / nyilvánosságra kell hozni 15 napon belül.

Az

a|apítvány kozhasznú működésével kapcsolatos iratokba az alapítvány székhelyénbárki
betekinthet, anőI másolatot készíthet.

A Kuratórium

az elnökből,

és2tagbol áll,Iétszáma: 3 fő

A Kuratórium elnöke
Jónásné Varga Katalin 7349 Szászvár, Rákóczi utca2.
A Kuratórium tagjai
Fábian Cecília 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 30.
Dr. Acsádi Mariann 7150 Bonyhád' Széchenyi t. 11.

7lA. Az alapítvány Felügyelő Bizottsága

Az

alapitvány felügyelő bizottsága 3 tagból á11, melyet az alapitő
A felügyelő bizottság tagjai közülmaga váIaszt1ameg elnökét.

4 évi idótntamra választ

meg.

A felügyelő bizottsága tagja nem lehet az alapítvány kuratóriumának elnöke és tagja, valamint
e személyek közeli hozzátartozőja. A bizottság tagja nem lehet az alapítvány felett

törvényességi felügyeletet gyakorlő szervezet dolgozójának közelihozzátartozőja.E tisztséget
csak olyan nagykorú személy töltheti be, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatélya
alatt. Nem lehet a felügyelő bizottság taga az, aki az aIapítvánnyal e megbizatásán kívül más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésreirányuló
jogviszonyban á11, kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Nem lehet az sem e bizottság taga, aki az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül- kivéve
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, iII. az aIapítvány
a|apito okiratának megfelelő cél szerinti közhasznú juttatást, i11. a fenti személyek közeli
hozzátartozőja.

6

Nem lehet a felügyelő bizottság tagsa az, aki olyan közhaszntl szervezetnél töltött be- annak
megszűnését megelőző két éven belül legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adőzás
rendjéről szóló törvény szerint koztartozásait nem egyenlítette ki.
A közhasznu szervezet megszűnésétkövető 3 évig nem lehet más közhasznu szervezeÍ
felügyelő bizottságáttak tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szewezet vezető
tisztségviselője volt annak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig
a/amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy állami és vámhatóságnál nyilviíntartott adó és
v énntartozását nem egyenlítette ki,
b/ amellyel szemben az államt adó és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c/amellyel szemben az adő és vámhatóság üz\etlezárás intézkedéstalkalmazott, vagy
iz\etzéttást helyettesítő bírságot szabott ki,
d/ amelynek adószáméÍ' az á||arrti adó- és vámhatóság az adozás rendjóről szóló törvény
szerint felfiiggesztette vagy törölte.

A

felügyelő bizottság tagsa, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
k<jzhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
kozhasznu szervezetnél is betölt.

A

felü gye l ő

b

izotts ág tag ának me gbízatása me

gs

zűnik

:

- ataghaláIávaI,
- a me gbízatás idej ének Lejéntáv al,

- ataglemondásával.

Azalapítvényfelügyelőbtzottságánaktagjai:
Nyisztor Albert 7150 Bonyhád, Gardonyiu.23'
Tóth Aranka7355 Nagymányok, Bem utca 15.
Szudi Lászlőné 7150 Bonyhád,Dőzsau.22. sz.
Amegbízás kezdete 2014.04. 30.
Amegbízatás vége 2018. 04.30

A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évenkéntegyszer tafija. A felügyelő
bizottság üléseit az elnök írásban hívja össze, az iJlést megeloző legalább 5 nappal. A
bizottság ülését bármely felügyelő bizottsági tag írásbeli indítványara is össze kell hívni. A
meghívóban fel kell tüntetni a megIargyalásta javasolt napirendi pontokat. A felügyelő
bizottság üléséreszóló meghívőt a nyilvánosság érdekébefl az ülést megelőző 5 nappal az
alapítvány székhelyénlevő hirdetótéhIán, az alapítvány székhelye szerinti önkormányzat
hirdetőtáblé4án, és lehetőség szerint a helyi kábeltévéiÍján a nyilvánosság érdekébenkozzé
kell tenni.

A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak.

A

felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, legalább két tag igenlő szavazatával
hozza. Ahatározatmeghozataléhan nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozőja
a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, ill. a megkötendő
j

ogügyletben egyébkéntérdekelt.

A

bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A bizoltság
üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az :Ú,lés helyét és idejét, a
megtárgyalt napirendi pontokat, az egyes napirendekkel kapcsolatos hozzászólásokat' a
hozott hatarozatokat oly módon, hogy az ellenzők szárna és lehetőség szerint személye
megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke vezeti, és egyik tagja hitelesíti.
A bizottság határozatait az érdekeltekkel írásban 8 napon belül közölni kell. A bizottság
hatérozatait a nyilvánosság érdekében az alapítvány székhelye szerinti hirdetőtáblán, az
a|apítvényszékhelye szerinti önkormányzat hfudetőtáblájan, és lehetőség szerint a helyi
kábeltévé ittiánközzé kell tenni.
Az alapítvány felügyelő bizottsága köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a
felügyelő bizottság határozatainak tartalma, időpontja és hatálya, a döntést ellenzők és
támogatók száma, és lehetőség szerint személye megállapítható.
A felügyelő bizottságot a kuratórium üléséremeg kell hívni.
A felügyelő bizottság tevékenységéről évente té$ékoztatástad a kuratóriumnak.
A felügyelő bizottság feladatai:
- elIenőrzi az alapítvány működósét, gazdáLkodását, pénzugyi, vagyoni eszközök
nyilvántartását,
- megvizsgálja az a|apítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet
megvizsgálja' hogy az alapítvány működése, pénzkezelése'a kuratórium határozatai
megfelelnek e a jogszabályoknak, az aIwpitő okiratban foglaltaknak,
bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentést' tesz.
A felügyelő bizottság indítványára a kuratórium ülését haladéktalanul össze kellhívni.
A felügyelő bizottság ügyrendjét az alapítő okirat keretei között maga állapítja meg.
8./

Vegyes rendelkezések

Az alapitvány csak a jogszabálybanmeghatálrozott

esetben szűnik meg.

Az alapitvány

megszűtrése esetén a főszámlán nyilvántartott vagyonát a BONYCOM KFT
kapja, az ,.Együtt 1 máséft'' Nappali Intézményalszámlé|án lévő összeget az intézmény

továbbrnűködtetését vállaló szervezet vagy intézménykapja. Amennyiben az intézmény
továbbműködtetésére nem kerül sor, ebben az esetben az alszáln|án lévő összeg szintén a
BONYCOM KFT-t illeti meg.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekbena Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az aIapítő az alapítő okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elolvasást és értelmezéstkövetően jóváhagy őan alénrja, mint akarat ávaI egyezót.
Bonyhád, 2014. 07 .24.
Bölcsftildi Árpád Ügyvezető lgazgatő
BONYCOM Kft.

