I.

PREAMBULUM

1.1 § Az alapítók felismerve, hogy az, enyhe és középfokban sérült értelmi fogyatékos vak
illetve enyhe, középfokban sérült értelmi fogyatékos) gyermekek, fiatalok és felnőttek
társadalomba való beilleszkedése rendkívüli nehézséget okoz az érintetteknek, úgy az őket
gondozó szülőknek, hozzátartozóknak és intézményeknek, mint az állami, önkormányzati
szerveknek, ezért támogatásukra 1992-ben nyílt országos alapítványt hoztak létre, mely
alapítvány közhasznú minősítést kapott.
1.2 § Ezen alapító okiratot az alapító jogok gyakorlója névváltozás, illetve jogszabálykövetés
szükségessége miatt a mai napon módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.
Jelen okirat szervezeti és működési szabályzatként is funkcionál az alábbiak szerint:

II.
ALAPÍTÓK
2. § Az alapítók neve és vagyoni hozzájárulása:

5.000,-Ft
Balaskó Lászlóné sz. Nagy Ilona
9024. Győr, Pogány 1. út 9. III / 2.
alapítói jogok gyakorlását átruházta Gregorits Éva an.: Varga Mária lakik: 1151
Budapest, Kossuth u. 20
Borbás Zoltánné sz. Boda Aranka
7.000,-Ft
1188. Budapest, István utca 29/b
alapítói jogok gyakorlását átruházta Gregorits Éva an.: Varga Mária lakik: 1151
Budapest, Kossuth u. 20
3.000,-Ft
Danka Istvánné sz. Pothorszki Mária
2750. Nagykőrös, Árbóc u. 40.
alapítói jogok gyakorlását átruházta Gregorits Éva an.: Varga Mária lakik: 1151
Budapest, Kossuth u. 20
Mocsári Árpád
1154. Budapest, Csorvás u. 46. 1. em. 2.
(2013. június 01. elhalt)

10.000,-Ft

Pintér Zoltán
5.000,-Ft
1208. Budapest, Vörösmarty u. 132.
alapítói jogok gyakorlását átruházta Gregorits Éva an.: Varga Mária lakik: 1151
Budapest, Kossuth u. 20
Szabó Istvánné sz. Saller Mária
5400. Mezőtúr, 17. út 11.
(2008. január 02. elhalt)
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5.000,-Ft

özv. Szolga Lászlóné sz. Halmágyi Anna
10.000,-Ft
1158. Budapest, Frankovics M.u.37.fszt.1.
(2005. december 02.elhalt.)
alapítói jogok gyakorlását átruházta Gregorits Éva an.: Varga Mária lakik: 1151
Budapest, Kossuth u. 20
Tóth Józsefné sz. Jónás Anna
5.000,-Ft
8122. Csősz, Bartók B. u, 1.
alapítói jogok gyakorlását átruházta Gregorits Éva an.: Varga Mária
lakik: 1151 Budapest, Kossuth u. 20

III.
ALAPÍTVÁNY, MINT JOGI SZEMÉLY
3. § Az alapítók elhatározása volt az alapítás idején, hogy ezen alapító okirat révén tartós,
kiemelten közérdekű célra nyílt alapítvány létesüljön az 1959. IV. tv. Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről 74 /A - 74 /F §-a alapján az alábbiak szerint:
1. Az alapítvány neve: Hornyák Alapítvány
2. Az alapítvány rövidített neve: HA
3. Az alapítvány induló vagyona 50.000-Ft, azaz Ötvenezer forint készpénz,
melyet az alapítók bocsátottak rendelkezésre.
4. Az alapítvány székhelye: 1151. Budapest, Gubó u. 8.
5. Az alapítvány határozatlan időre létesült.

3.a Az Alapítvány Alapítói jogkör gyakorlója egyeztetve az Alapítvány Elnökével és
Képviselőivel, Homyák Lászlóné munkásságának elismerése jeléül, az 1992-ben alapított Az
Értelmes Életért Alapítvány nevét 2019. január 1-től Hornyák Alapítvány névre módosítja. Eme
elismerést nyert név használata által Alapítványunk megújulva, új lehetőségeket keresve tovább
folytatja a céljainkban foglalt rászorultak megsegítését.
Hálánk kifejezése csekély viszonzás mindazért a sok állhatatos munkáért és áldozatért, amit
Hornyák Lászlóné hozott a fogyatékos személyek boldogulásáért.
Munkássága nélkül nem lenne Alapítványunk.
4.§ Az alapítvány jogi személy. Jóváhagyására és
jogszabályok az irányadók.

működésére

a mindenkor hatályos magyar

2011 . évi CLXXV tv .17. § ( 1) A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél
megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik
-

Az alapítvány felett a törvényességi felügyeletet a
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Fővárosi Főügyészség

gyakorolja.

-

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem
állít, és nem támogat. Az alapítvány a jövőre nézve is kizárja a politikai tevékenység
fo1ytatását.

-

Az alapítvány közhasznú tevékenysége az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos vak,
a középfokban sérült értelmi fogyatékos vak, illetve enyhe, középfokban sérült értelmi
fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek megsegítése, életük minőségének
javítása, részvétel olyan körülmények megteremtésében, amelyek között emberhez
méltó életet élhetnek. Az Alapítvány által fenntartott idősek otthona minden személy
részére elérhető, a fenti kritériumok nélkül, az 1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról 68§. alapján.

4.a § Ennek a célnak az elérése érdekében az alapítvány a következő tevékenységeket végzi:
ápolást, gondozást nyújtó intézményt tart fenn az 1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról 57 § (2) bek. a) pontja illetve a 67§ alapján,
amellyel közfeladatot lát el (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 56 §, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2 §
19.)
-

képességfejlesztő, foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység
végzésének lehetőségét biztosítja (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról 70 § (3) bek.)

-

rehabilitációs részleget is működtethet (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról 70 § (4) bek.)

-

nappali foglalkoztatót üzemeltethet (Szt. 65/F. § * (1) /c)
az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében
szocioterápiás foglalkozásokat szervez (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről 55 §)
akkreditált munkáltatóként megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását
végzi (327/2012. (XL 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott
munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról)
egészségmegorzes, betegségmegelőzés, gyógyító, egészsegugyi rehabilitációs
tevékenység 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
valamint 94/E § 4 bek. 1997. évi CLIV tv az egészségügyről preambulum
sürgősségi

betegszállítás 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

sürgősségi

betegellátás, 60/2003 EüM rendelet• 47/2007 (V.11.) ESzCsM rendelet az
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről •
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52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi
szolgáltatásokról• 48/2009 • 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet
-

támogató
szolgálat,
1993.
évi III.
törvény
65/C. §-a,
114-119/B. §-ai,
az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 39/A.§-a, 39/C.§-39/D.§-ai, a 9/1999.(XI.24)
sz. SZCSM rendelet

-

esélyegyenlőség elősegítése

2003. évi CXXV. tv. az
3 § e) pontja

egyenlő

bánásmódról és az

esélyegyenlőség előmozdításáról

fogyatékosok támogatása, közérdekű kötelezettségvállalással (2013 . évi V tv a polgári
6:589 §)

törvénykönyvről

-

oktatás, gyakorlati hely biztosítása 2011. évi CLXXXVII tv. a szakképzésről 2§ 11-14
bek.
2011. évi CLXXV tv.17. § (3 ). A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél
szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is) folytathat, és célja
megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, gazdasági,vállalkozási
tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti.

IV.
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

5.§ Az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos vak, a középfokban sérült értelmi fogyatékos
vak, illetve enyhe, középfokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek
megsegítése.
Életük minőségének javítása, részvétel olyan körülmények megteremtésében, amelyek között
emberhez méltó életet élhetnek.
A fenti célok elérése érdekében az alapítvány:
- a gyermek szüleinek, illetve az érintett
elintézésében segítséget nyújt,
-

felnőttek

részére jogi felvilágosítást, ügyeinek

támogat minden olyan kezdeményezést, amellyel az alapítványi célok megvalósítása
elősegíthető,

az alapítványi vagyont az érintett gyermekek, fiatalok és felnőttek életkörülményeinek
javítására: segélyezésére, táboroztatására, oktatására, óvodai, iskolai, szakiskolai és
diákotthoni ellátásuk támogatására, eszközök vásárlására, Intézményének
működtetésére, fenntartására fordítja.
-

lehetőségein belül próbálja megoldani a halmozottan sérült vak fiatalok elhelyezését,
foglalkoztatását.

e cél megvalósítása érdekében működteti a 1151. Budapest, Gubó u. 8. sz. alatti
Otthonát, mely Intézmény bentlakó és bejáró, az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos
vak, a középfokban sérült értelmi fogyatékos vak, enyhe, középfokban sérült értelmi
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fogyatékos fiatalok és
biztosítani.

felnőttek

ápolását, gondozását, foglalkoztatását hivatott

az érintett gyermekek, fiatalok és felnőttek életkörülményeinek javítása segélyezése,
eszközök vásárlása, valamint a gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó
pedagógusok, szakemberek képzése, továbbképzése az alapítványi vagyonból és
pályázatokból befolyó összegekből kerülhet megvalósításra.
az alapítvány, mint munkáltató, akkreditációs tanúsítványának birtokában, megváltozott
munkaképességű személyeket alkalmazhat
az alapítvány elnöke megbízza az „Otthon" valamint az „Otthon" keretein belül működő
fejlesztő
foglalkoztató, (továbbiakban: Intézmény) vezetőjét az Intézmény
képviseletével alkalmazottként fizetés ellenében
az Intézmény vezetője az alapítvány elnökével, vagy annak akadályoztatása esetén,
bármelyik, kuratóriumi taggal együtt az Intézmény működtetésére fenntartott
számlaszámon, elkülönített számlán aláírási joggal rendelkezhet. Nincs meghatározva
aláírási sorrend.

Az alapítvány szolgáltatásait az alapító okiratban megjelölt célpopulációhoz tartozók közül
bárki igénybe veheti, a rendelkezésre álló kereteken belül.

V.
ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

6.§ Az alapítói jogkör gyakorlója a jelen alapító okiratban rögzített célok következetes
megvalósítása érdekében határozatlan időre Kuratóriumot és Felügyelő bizottságot hoz létre.
A Kuratórium

7§/
1. Az alapítványi vagyon kezelésére a Kuratórium hivatott.
2. Az alapítvány élén az alapítói jogkör gyakorlója által kinevezett 3 tagú Kuratórium áll
valamint tiszteletbeli elnököt nevez meg.
A kuratórium elnöke-képviselője:
Hajdu János (anyja neve: Horváth Anna)
103 7 Budapest Aranypatak utca 21610
A kuratórium képviselői:
Bödös József, (anyja neve Vígh Eszter)
1172 Budapest Petri utca 10
Homyák Attila (anyja neve: Danó Mária)
1153 Budapest, Bocskai utca 90.
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Tiszteletbeli elnök:
Homyák Lászlóné (anyja neve: Pruma Borbála)
1 153 Budapest, Bocskai utca 90.
3. A Kuratórium minden tagja köteles az alapítványi feladatok ellátásában részt venni.
A Tiszteletbeli Elnök tanácskozási joggal részt vehet az alapítvány ülésein, javaslatokat
és előterjesztéseket tehet. Kötelessége, hogy szakmai tekintélyével és a rendelkezésére
álló eszközökkel segítse az alapítvány céljainak megvalósítását, különös tekintettel az
alapítvány jó hírnevére.
4. Az alapítvány képviselete akként történik, hogy a kuratórium bármely két tagja,
együttesen írja alá a nevét, szükség esetén rövidített nevét az alapítvány előírt,
előnyomott, vagy nyomtatott neve alá.
5. A bankszámla feletti rendelkezés úgy történik, hogy bármelyik nem függőségi
viszonyban álló két kuratóriumi tag együttesen ír alá, továbbá az összes kuratóriumi tag
hozzájárulásával meghatalmazhat egy személyt, aki bármely kuratóriumi taggal
együttes aláírási jogot kaphat
Nincs meghatározva aláírási sorrend.
6. A Kuratórium tagjai alapítványi feladataikat díjazás nélkül látják el, ellenben az
Alapítvány intézményében végzett munka (hétvégi ügyelet, éjszakai szolgálat,
foglalkozás vezetés, stb.) nem tartozik a kuratóriumi tagok feladatkörébe, az elvégzett
munkáért a törvény által előírt szerződéssel fizetés adható.
7. A Kuratórium elnöke az alapítványi feladatait díjazás nélkül látja el.
8. A Kuratórium elnöke működéséről, feladata ellátásáról a kuratóriumi üléseken köteles
számot adni. A kuratórium felé tételes beszámolási kötelezettséggel és éves
beszámolással tartozik.
9. A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni az alapítvány könyveinek szabályszerű
vezettetéséről, a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénzügyi és számviteli rend
megtartásáról, az alapítványi értékek jogszabály szerinti kezeléséről.
10. Előkészíti a gazdálkodáshoz és működéshez szükséges szerződéseket.
11. Az elnök gondoskodik a kuratóriumi ülések

előkészítéséről,

a

jegyzőkönyv

vezettetéséről.

12. Pályázatok, jelölések gyűjtéséről, rendszerezéséről, döntésre

előkészítéséről.

13. Az alapítványi dokumentációk vezetéséről, nyilvántartásáról.
14. A szakmai tanácsadói tevékenységek összehangolásáról, publicisztikai, információs
munkálatok koordinálásáról.
15. A Kuratórium által hozott határozatok végrehajtásáról.
16. Az alapítvány alkalmazottai felett, valamint az alapítvány által
vezetője felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
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működtetett

Intézmény

16/a. de az alapítvány által működtetett Intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói
jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja.
17. A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondással,
- kuratóriumtag visszahívásával,
- a teljes kuratórium visszahívásával

A Kuratórium hatásköre
8. §. Az alapítványi vagyon kezelése,
döntés a vagyon felhasználásáról,
a céltámogatásként felajánlott anyagi és tárgyi támogatásokat, és a pályázatokon elnyert
összegeket a Kuratórium köteles az adományozó által megjelölt, valamint a
pályázatokban kiírt céloknak megfelelően felhasználni, továbbítani. Ebben az esetben
nem kell kuratóriumi döntés.
az alapítvány céljainak megfelelő, azzal nem ellentétes feltételeket tartalmazó
adományokat a kuratórium nem utasíthatja vissza,
éves tevékenységéről a kötelező beszámoló elkészítése,
vagyonkimutatás (leltár) készítése,
az éves bemutatás, a vagyonkimutatás és a közhasznúsági jelentés megtárgyalása,
jóváhagyása
A Kuratórium működésének elvei
9. § A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium
üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az alapítvány iratai között öt évig meg
kell őrizni.
Szavazategyenlőség

esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium akkor
határozatképes, ha a tagok fele+ egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt 8 napon
belül újra összehívott ülés az eredeti napirendek tekintetében az eredeti feltételekkel
határozatképes.
A Kuratórium határozatait a személyi kérdések kivételével nyílt szavazással és egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazás során a levezető elnök
szavazata dönt. Titkos szavazás esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés
nem születik.
Levezető

elnök függőségi viszonyban álló kurátor nem lehet.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, külső személyek a Kuratórium üléseire tanácskozási
jog nélkül meghívhatók azzal, hogy bármelyik kurátor javaslatára az elnök zárt ülést
rendelhet el.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja. (2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 3:397. § (3) bek.)
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Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. (2013. évi
V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 3:397. § (4) bek.)

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az alapítványt valamint
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Kuratóriumot bármelyik tagjának kérésére össze kell hívni.. 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. (2013.
évi V . tv. a Polgári Törvénykönyvről 3:399. § (3) bek.)
A Kuratóriumi ülést az alapítói jogkör gyakorlója kérésére össze kell hívni.

VI.

INTÉZMÉNY
10. § Intézmény neve: Hornyák Alapítvány Otthona
Székhelye: 1151 Budapest Gubó u. 8.
Az Intézmény fenntartója és működtetője : Hornyák Alapítvány
Az alapítói jogkör gyakorlója rendelkezik arról, hogy az alapítvány elnöke az alapítvány
által működtetett intézmény élére, fizetése ellenében, intézményvezetőt nevezzen ki. Az
Intézmény Vezetője teljes jogkörrel, felelőséggel önállóan képviseli az intézményt. Az
intézménnyel kapcsolatos bármely ügyintézéssel eljárhat, tárgyalhat, aláírhat önálló,
képviseleti jogot kap.
az elnök együttes aláírási jogot adhat az Intézmény vezetőjének a fenntartott intézmény
számlaszámai felett.
az intézmény bankszámlaszámai felett az Intézmény vezetője az alapítvány elnökével
vagy annak akadályoztatása esetén bármelyik kuratóriumi taggal együtt aláírási joggal
rendelkezik.
az Intézmény vezetője köteles az alapítvány által fenntartott intézményt az Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtak alapján működtetni.
az alapítvány által működtetett Intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat az
alapítvány kuratóriuma nevében a kuratórium elnöke gyakorolja.
az alapítvány által működtetett Intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az
Intézmény vezetője gyakorolja az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
leírtak alapján, mindenkor szem előtt tartva az otthonban élő gondozottak érdekeit.
az intézményvezető az intézményekre vonatkozó, előírt szabályzatokat, rendeleteket
köteles betartani (betartatni).
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az Intézmény vezetőjének akadályoztatása esetén az Intézmény alkalmazottai felett a
munkáltatói jogokat az elnök illetve az elnök által meghatalmazott személy vagy
alapítványi képviselő gyakorolja.

VII.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

11.§/ Az alapítvány a 2013. évi V. tv. a Polgári
Bizottságot hoz létre.
-

Törvénykönyvről

3:§-a alapján

Felügyelő

A

Felügyelő

Bizottság elnöke: Neruda Károly (anyja neve: Eőry Margit)
1155 Budapest, Wysocki utca 32.

A

Felügyelő

Bizottság tagja: Kovács Istvánné (anyja neve: Talabér Ilona)
1154 Budapest, Bánkút utca 51/b.

A

Felügyelő

Bizottság ügyrendjét a Felügyelő Bizottság elnöke állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az alapítvány alkalmazottaitól pedig
tájékoztatást kérhet.
A Felügyelő Bizottság az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése a
Kuratórium döntéseit teszi szükségessé.
b. a vezető tisztségviselők felelősségre vonhatóságát megalapozó tény merül fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított
harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet gyakorló szervet.
A Felügyelő Bizottság
az irányadóak.

működésére

egyebekben a kuratórium
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működésének

szabályai

VIII.
HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG
12. § - A Kuratórium döntéseit az alapítvány ügyintézője nyilvántartja, határozataiban fel kell
tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt
szavazás esetén) személyét.
- Az elnök gondoskodik a Kuratórium döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban,
igazolható módon.
Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról az
Interneten lévő honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
- A közhasznúsági jelentésből bárki saját költségére másolatot kérhet.

IX.

AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA
13. § -Az alapítvány vagyona felett a vagyonkezelő (Kuratórium) rendelkezik.
- 1990. évi XCIII. tv.5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül: ...
f) * az alapítvány ...
- A

vagyonkezelő

évente határozza meg a vagyon felhasználásának módját.

- A céltámogatásként felajánlott anyagi, tárgyi támogatásokat és a célpályázatokon elnyert
összegeket a Kuratórium köteles az adományozó által megjelölt valamint a pályázatokban kiírt
céloknak megfelelően felhasználni, továbbítani. Ebben az esetben nem kell kuratóriumi döntés,
határozat.
- Az alapítvány vagyona olyan mértékig használható fel, hogy az alapítvány létét,
nem veszélyezteti.

működését

- Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
- A vagyonkezelő évente jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles
beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni.

tevékenységéről

éves

- A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról 17§ (3) bek. alapján a civil szervezet a létesítő
okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti
tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
- A Homyák Alapítvány vállalkozási tevékenységei:
TEÁOR szerint (alosztályokkal együtt): 13.9 Egyéb textiláru gyártása; 23.4 Porcelán,
kerámiatermék gyártása; 32.9 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység; 41 .1 Épületek építése;
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43.3 Befejező építés; 47.2 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme; 49.3 Egyéb
szárazföldi személyszállítás; 55.1 Szállodai szolgáltatás; 55.2 Üdülési, egyéb átmeneti
szálláshely szolgáltatás; 55 .9 Egyéb szálláshely-szolgáltatás; 56.1 Éttermi, mozgó vendéglátás;
56.2 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás; 64.2 Vagyonkezelés (holding), 68.1
Ingatlanügyletek; 68.2 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 68.3
lngatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás; 69.1 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; 80.1
Biztonsági, nyomozói tevékenység; 81.2 Takarítás; 86.9 Egyéb humán-egészségügyi ellátás;
87.1 Bentlakásos, nem kórházi ápolás; 87.2 Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg
bentlakásos ellátása; 87.3 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása; 87.9 Egyéb bentlakásos
ellátás; 88.1 Szociális ellátás bentlakás nélkül; 88.9 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül;
92.39 egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítású foglalkozású, 94.1
Érdekképviselet; 94.9 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységre.
- Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem visszaforgatja
a létesítő okiratban foglalt tevékenységekre.
-

Az alapítvány közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
honlapján nyilvánosságra hozza.

Az alapítvány bevételei

14.§ - az alapító által az alapítvány céljaira rendelt vagyon,
- jogi és magánszemélyek felajánlásai,
- a vállalkozási tevékenység nyeresége,
- kormányzati szervek, önkormányzatok által adott cél- és normatív támogatások,
- Helyi, Fővárosi Önkormányzati, stb. pályázati támogatás
- jogi - és magánszemélyek pályázatain elnyert összegek,
- személyi jövedelemadó 1% -a,
- egyéb források.
Az alapítvány nyílt, vagyonához bárki jogosult hozzájárulni.
Az alapítvány vagyonának felhasználása

15. § . Az alapítvány vagyona felett a vagyonkezelő (továbbiakban: Kuratórium) rendelkezik.
- A Kuratórium évente határozza meg a vagyon felhasználásának módját.
-

A vagyon kizárólag közvetlenül az alapító okirat 5. §-ban foglalt céljainak elérésére, az
alapítvány működési költségei fedezésére, vagy a vagyont növelő vállalkozás
folytatására használható fel.

-

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem visszaforgatja
a létesítő okiratban foglalt tevékenységre.
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X.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16. § - Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
-

Az alapítvány megszűnik a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 3:403. §-ban
meghatározott esetekben.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány vagyona Homyák Attilát
(An: Danó Mária, szül.hely, idő: Budapest, 1976.06.08) illeti a 2013.évi V.pont tv. a
Polgári Törvénykönyvről 3:404 § (1) alapján

-

Az alapító okiratban nem szereplő kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvének rendelkezései az irányadóak.

-

Az alapító okirat módosításának jogát az alapító jogkör gyakorlója fenntartja, melyet
szükség szerint gyakorol.

Záradék:
2011. évi CLXXXI. törvény 38§ (2) .. . az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
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