


























7.2. A:z alapítvány jogi személy. Az alapítónak tudomása van arról, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez 
és a jogi személyiség elnyeréséhez annak székhelye szerinti megyei bíróság nyilvántartásba vétele szükséges. 
A:z alapító az alapítvány létesítésére vonatkozó alapító okiratot nyilvántartásba vételre a Szegedi 
Törvényszékhez nyújtja be. A:z alapító egyidejűleg kezdeményezi az alapítvány közhasznú szervezetként 
történő bejegyzését. 

7.3. A:z alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapító nem vonhatja vissza. A:z Alapító az 
alapító okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben módosíthatja. 

7.4 A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekről az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 
rendelkezik részletesen. 

7.5. A:z Alapítvány közhasznú szervezet, mint közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, a közhasznúsági melléklet célcsoportra 
vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein 
kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 

A:z Alapítvány alapítója rögzíti: 
• A:z alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet.
• A:z alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban
meghatározott célokra fordítja.
• A:z alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek az országgyűlési képviselői, megyei és
fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítás, valamint a pártpolitikai tevékenység minősül.
• A:z alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az alapító hagyja jóvá. Ez a döntés az alapító
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A:z éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet legkésőbb a naptári évet
követő év május 31-éig kell elfogadni.

A jelen a/,apító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (új Ptk.) Hatodik Rész rendelkezései, a 3:378 § - 3:404 §-ai szerint, az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
350/2011. (XIL 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 

egyes kérdéseiről és a vonatkozó pénzügyi és számviteli jogszabályok az irányadók. 

Kelt: Szeged, 2020. január 15. 

KEMÉNY RÓBERTNÉ NAGY ERIKA 

az alapítvány alapítója 

Záradék: 
Igazolom, hogy jelen létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel a létesítő okirat 
módosítások alapján készült hatályos tartalmának. 
Ezen alapító okiratot, melyet az alapító előttem saját kezűleg írt alá, alulírott Dr. Ledniczky Ildikó, 6772 Deszk, 
Oroszhegyi utca 2. szám alatti székhelyű, Ü-120547. sorszámú ügyvédi igazolvánnyal rendelkező, a Szegedi Ügyvédi 
Kamara tagjaként KASZ 36064451 számon, 623. lajstromszám alatt bejegyzett egyéni ügyvéd készítettem és 
,,ellenjegyzem ": 
Szeged, 2020. január 15. 
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