Pogányért Alapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okirata

Készült: 2017. március 10. napján

Dr. Herényi Gejza mint alapító az 1959. évi IV. tv. rendelkezése szerint tartós közérdekű
célok megvalósítására az 1997. évi CLVI. Tv. 2§. (1) bekezdés b/ pontja alapján a
„Pogányért” Alapítványt
hozta létre és 2011. augusztus 18. napján, valamint 2017. március 10. napján, a 2013. évi
V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosította azzal, hogy a módosítás szövege –
a főcímek kivételével - vastagon jelölt.
I.
1) Az alapítvány célja: törölve
2.1) Az alapítvány jellege: nyílt alapítvány, ahhoz bárki magyar és külföldi természetes és
bármely jogi személy csatlakozhat, ha támogatja az alapítói cél elérését, és azok
megvalósítását vagyoni juttatás teljesítésével segíti, támogatja.
Az alapítványhoz csatlakozni az erre vonatkozó, az alapítvány kuratóriumának küldött
írásbeli nyilatkozat és vagyoni hozzájárulás felajánlás megtételével lehet.
A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a kuratórium dönt a szervezeti és
működési szabályzatban szabályozott módon.
A csatlakozó a pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alapítvány számlájára történő
befizetéssel teljesítheti, legkésőbb a csatlakozásra vonatkozó nyilatkozat megtételétől
számított 15 napon belül.
2.2) Az alapítványhoz csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. Az
alapítványhoz csatlakozó jogosult – az alapítvány céljaival egyező – javaslatokat tenni
az általa adott vagyon vagy annak egy részét érintő célirányos felhasználásra, amelyet a
kuratórium lehetőség szerint figyelembe vesz. A csatlakozó javaslata az Alapítványt nem
kötelezi, az általa adományozott vagyon más alapítványi célra is fordítható.
3) Az alapítvány céljai és feladatai megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan
szervezettel, közösséggel és személlyel, akik a közösségi célok elérése érdekében
együttműködnek.
4) Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5) Az alapítvány alapítója: Dr. Herényi Gejza (Budapest, 1955.11.13., anyja neve: Sass
Katalin, lakcíme: 7666 Pogány, Rozmaring u. 16. sz. alatti lakos)
6) Az alapítvány neve: „Pogányért” Alapítvány
7) Az alapítvány székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12.
8) Az alapítvány időtartama: határozatlan
9) Az alapítványi vagyon kezelője: az erre a célra létrehozott kuratórium
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10) Az alapítvány jogállása: Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban
meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.
II.
Az alapítvány célja
1) Az alapítvány célja, Pogány települést érintően
a) Pogány falu lakossága szociális problémái megoldásának segítése,
b) Egészségügyi, kulturális, sport, oktatási létesítmények támogatása, ezen szolgáltatások
részére történő épületek létesítésében, kialakításában való részvétel,
c) A falu természeti, környezeti, építészeti értékeinek és kulturális hagyományainak
megőrzése és ápolása,
d) A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és
támogatása.
2) Törölve
3) Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében pénzeszközei gyarapítására vállalkozási
tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységet azonban csak az alapszabályban
meghatározott céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
III.
Az alapítvány vagyona
Az alapítvány induló vagyona: 100.000,- Ft, azaz egyszázezer Forint
Az alapítvány induló vagyona rendelkezésre bocsátási kötelezettségének az alapító az
alapítvány bankszámlájára történt utalással teljes mértékben eleget tett.
IV.
Az alapítvány gazdálkodása
1) Az alapítvány bevételei:
a) az alapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek támogatása, mely pénzbeli
támogatás lehet,
b) az alapítvány vagyonának hozadéka, valamint vállalkozási tevékenységének
eredménye,
c) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól kapott
juttatás,
d) vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, a cél szerinti
tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
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e) az egyéb vállalkozói tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
2) Törölve
3) Az alapítványi vagyon kezelése:
a) Az alapítvány mindenkori teljes vagyona az alapítvány céljainak megvalósítását és
az alapítvány működésének feltételeit kell, hogy szolgálja. Az induló összeget meghaladó
alapítványi vagyon vállalkozásokkal és a vagyon egyéb hasznosításával növelhető, e
tevékenységekkel az alapítványi vagyon értékállóságát biztosítani kell, a vagyon
hasznosításából eredő hozam az alapítvány vagyonát növeli.
b) Az alapítvány vagyonát a Pogány falu lakossága szociális problémái megoldásának
segítésére egészségügyi, kulturális, sport tevékenység és létesítmények támogatására ezzel
kapcsolatos épületek létesítésének segítésére, a falu természeti és környezeti, valamint
kulturális értékeinek, illetve a hagyományok megőrzésének támogatására, az ezekkel
kapcsolatos adminisztratív költségekre, tehát csak alapítványi célokra használhatja fel.
c) Az alapítvány más társaságnak nem lehet korlátlanul felelős tagja, nem létesíthet
alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
d) Az alapítvány céljára adott deviza összegeket devizában kell kamatozó számlán
tartani, a jogszabályoknak megfelelően devizában is felhasználható.
e) Az alapítvány számlája feletti rendelkezés a kuratórium elnökének és egy tagjának
együttes aláírásával lehetséges.
f) Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány működéséhez, illetve vállalkozási
tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátásával szakértőket bízhat meg, illetve kérhet,
amiért költségtérítés, valamint díjazás adható a kuratórium döntése alapján.
g) A kuratórium tagjai az indokolt és igazolt, kuratóriumi tagságukkal közvetlenül
összefüggő költségeik megtérítésén túl nem részesülhetnek díjazásban.
h) Törölve
4) Törölve
5) A gazdálkodás általános szabályai:
a) Az alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítani.
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b) Törölve
c) Az alapító és a csatlakozó az alapítványtól semmilyen juttatásban nem
részesülhet. Az alapító és a csatlakozó az alapítványnak juttatott vagyont nem vonhatja
el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és
csatlakozó jogutódjára is.
V.
Az alapítvány felügyelete
Az alapítvány feletti általános törvényességi felügyeletet az alapítványt nyilvántartó
bíróság látja el.
VI.
Az alapítvány kuratóriumának hatásköre és működési rendje
1) Az alapítvány ügyvezető és az alapítványi vagyont kezelő szerve az alapító által
kijelölt tagokból álló kuratórium, amelynek hatáskörébe tartozik az alapítványi vagyon
kezeléséből adódó összes feladat.
2) A kuratórium létszáma: 1 fő elnök és 4 fő kuratóriumi tag, összesen 5 fő,
A kuratórium tagjait az alapítvány létrehozásakor az alapító jelöli ki.
Az alapító a kuratórium elnöke kijelölésének jogát nem tartja fenn, a kuratórium tagjai
maguk közül választanak elnököt, a határozathozatalra vonatkozó szabályok szerint.
A kuratóriumi tagság a tisztség elfogadásával jön létre.
3) A kuratórium tagja csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
4) Nem lehet kuratóriumi tag az,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült;
b) akit jogerős bírói ítélettel olyan tevékenységtől, foglalkozástól tiltottak el, amilyen
- az ítéletben megjelölt - tevékenységet az alapítvány folytat, az eltiltás hatálya
alatt;
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c) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig;
d) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll; (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
5) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
6.1) A kuratórium elnöke:
Rőder Attila Antal (Barcs, 1962. 03. 23., lakcím: 7666 Pogány, Kossuth Lajos u.
12/a. szám)
6.2) A kuratórium tagjai:
a) Sándor István Zsolt (szül.: Szigetvár, 1973. 01. 18., lakcím: 7666 Pogány,
Rozmaring utca 17. szám)
b) Juhász Zoltán (szül.: Csorvás, 1960. 09. 10., lakcím: 7666 Pogány, Rozmaring utca
4. szám)
c) Balog-Farkas Csaba (szül.: Pécs, 1968. 01. 20., lakcím: 7666 Pogány, Zrínyi utca
3/C. szám)
d) Szilágyi Imre (szül.: Pécs, 1960. 03. 18., lakcím: 7666 Pogány, Kossuth Lajos utca
8/A. szám)
7) A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
8.1) A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) a tag halálával,
b) lemondásával,
c) a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3)-(4)
bekezdésében és a Btk. 61. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és
kizáró ok bekövetkeztével,
d) a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.
8.2) A kuratóriumi tag megbízatásáról bármelyik alapítóhoz címzett, írásbeli
nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag
megválasztásával válik hatályossá.
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8.3) A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapítók új személyt kérnek fel.
9.1) A kuratóriumot az elnök képviseli.
A kuratórium elnöke képviseleti jogát önállóan, korlátozás nélkül gyakorolja.
Az elnököt meghatalmazás alapján a kuratórium másik tagja helyettesítheti.
9.2) A kuratóriumi elnök hatásköre, feladatai:
a) szervezi és összehangolja a kuratórium munkáját,
b) a kuratórium elé terjeszti az éves munkaprogram, valamint a beszámoló
tervezetét,
c) ellenőrzi a részfeladatok megvalósulását, ennek érdekében a kuratórium tagjaitól
bármikor felvilágosítást kérhet,
d) összehívja és vezeti a kuratórium üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv
elkészítéséről,
e) kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében egy másik kuratóriumi
taggal együttesen utalványozási jogkört gyakorol,
10) A kuratórium hatásköre és feladata:
a) A kuratórium köteles gondoskodni arról, hogy az alapítvány az alapító által az
alapító okiratban rögzített céloknak megfelelően működjön. A kuratórium gondoskodik arról,
hogy az alapítvány megfelelő nyilvánossághoz jusson és vagyona gyarapodjon. Elkészíti az
alapítvány szervezeti és működési szabályzatát.
b) A kuratórium dönt a rendelkezésre álló vagyon működéséről, hasznosításáról, a
hozadék felhasználásáról, annak arányáról.
A kuratórium egyéni írásban beadott részletesen kidolgozott kérelmek, avagy a hirdetésekben
közzétett pályázatok alapján dönt a vagyon felhasználásáról és hozza meg döntéseit, melyről
írásban tájékoztatja az érdekelteket. Támogatások igénybevételének lehetőségét a helyi
sajtóban és a honlapon teszi közzé.
11) A kuratórium ülései:
a) A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni.
b) A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, de bármely kuratóriumi tag kérheti
kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a
kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke
nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
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c) Elnök a meghívót napirendek megjelölésével együtt az ülés előtt legalább 5 nappal
köteles a kuratóriumi tagoknak megküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány
nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi
pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak írásban – ide értve az elektronikus úton
küldött meghívőt is – kell megküldeni.
d) A kuratórium határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani és 5 napon belül kell megismételni.
e) Minden kuratóriumi tagot egy szavazat illet meg. A kuratórium a döntéseit egyszerű
szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Egyszerű többség a jelenlévő tagok többségi
egyetértése.
f) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az
alapítvány terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány
alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
g) A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a kuratórium
elnöke és a jegyzőkönyv vezető ír alá és egy kuratóriumi tag aláírásával hitelesít.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a következőket:
- a kuratórium döntését ( határozatot), ülésenkénti sorszámozás szerint,
- a döntés időpontját, hatályát,
- a döntést támogatók és ellenzők számarányát, és nevét.
A jegyzőkönyv egy példányát az ülést követő 8 napon belül írásban a kuratórium
tagjainak meg kell küldeni.
h) A kuratórium döntéseinek tartalmáról, időpontjáról, hatályáról, az azt támogatók és
ellenzők személyéről nyilvántartást kell vezetni, melyről a kuratórium elnöke gondoskodik.
i) Törölve
j) A kuratórium ülései nem nyilvánosak.
k) Törölve
l) Törölve
8

VII.
Az Alapítvány megszűnése
1) Az Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.
Az egyesülés vagy szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az
alapítványi cél veszélyeztetésével.
2) Az Alapítvány megszűnik, ha
a) az Alapítvány megvalósította célját és az alapítók új célt nem határoztak
meg;
b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél
módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód;
c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.
3) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradó pénzbeli vagyont az Alapítvány céljával megegyező vagy hasonló cél
megvalósítására létrejött, pogányi székhellyel rendelkező civil szervezetnek kell átadni.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
2) Az alapító ezen – a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratot, mint
akaratának mindenben megfelelőt az ellenjegyző ügyvéd előtt jóváhagyólag írta alá.
Pécs, 2017. március 10.

...........................................
Dr. Herényi Gejza
alapító

I. számú záradék: Dr. Herényi Gejza a Pogányért Alapítvány alapítója aláírásommal
igazolom, hogy az alapítvány kuratóriuma az 1/2017. ( 03. 10.) számú határozatával, tagjai
közül Rőder Attila Antal 7666 Pogány, Kossuth Lajos u. 12/a. szám alatti lakost választotta
a kuratórium elnöki tisztségére.
Pécs, 2017. március 10.

.............................................
Dr. Herényi Gejza
alapító
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II. számú záradék:
Aláírásommal igazolom, hogy a jelen létesítő okirat szövege megfelel a létesítő okirat 2017.
március 10. napján módosított hatályos tartalmának azzal, hogy a hatályos szövegű létesítő
okirat elkészítésére az I. fejezet 1), 2.1)-2.2), 3), 9)-10) pontjait-, a II. fejezet 1)-3) pontjait-,
a III. fejezet, a IV. fejezet 1)a), 1)c)-e), 2), 3)c), 3)h), 4), 5)b)-c) pontjait-, az V. fejezet, a VI.
fejezet 1)-5) pontjait-, a 6.1)-6.2), 8.1)-8.3), 9.1), 9.2)d)-e), 10)a)-b), 11)a)-d), 11)f)-g) és
11)i)-l) pontjait a érintő változás, valamint a VII. és VIII. fejezettel történt kiegészítés miatt
került sor.
Ellenjegyzem:
Pécs, 2017. március 10.
……………………………..
dr. Schvertfőgel Zsuzsanna
ügyvéd
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