ALAPÍTÓ OKIRAT
(A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező
alapítványt hozzák létre:

I.

Az Alapító adatai

1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa
1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.
2.1 Az Alapító neve: Reznák Károly
2.2 Az Alapító lakcíme: 1108 Budapest, Bányató utca 2. I/7.

II.

Az Alapítvány adatai

1. Az Alapítvány neve: Látás-Mód Alapítvány a Látássérült Emberek
Oktatásáért.
2. Az Alapítvány rövidített neve: Látás-Mód Alapítvány.
3. Az Alapítvány angol neve: Perspective Foundation for the Education of the
Visually Impaired.
4. Az Alapítvány székhelye: 3530 Miskolc, Király u. 29. VI/1.
5. Az Alapítvány jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy.
6. Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
7. Az Alapítvány működési területe: elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
de egyedi elbírálás alapján az ország más megyéiben élő látássérült személyek
számára is elérhetőek szolgáltatásaink.

III.

Az Alapítvány tartós közérdekű célja és az ezek megvalósítása érdekében
végzett tevékenységei
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1. Az Alapítvány tartós közérdekű célja: A veleszületett vagy szerzett
látássérültséggel

élő

személyek

esélyegyenlőségének,

társadalmi

integrációjának, egyéni életminőségének javítása.

2. Az Alapítvány a célja elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
- akadálymentesítési tanácsadás,
- egyéni megsegítés alap-, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő látássérült
diákok részére,
- egyénre szabott pszichés támogatás,
- elemi rehabilitációs szolgáltatások nyújtása született vagy szerzett látássérülés
esetén,
- érzékenyítő foglalkozások szervezése, lebonyolítása cégeknek, iskoláknak,
közintézményeknek,
- felkutatás és részvétel a tiflopedagógia kérdéskörét érintő tudományos
rendezvényeken, továbbképzéseken, tanulmányutakon,
- helyi civil szervezetekkel közösen szabadidős tevékenységek szervezése,
- információnyújtás a látássérült személyeknek és családtagjainak egészségügyi,
szociális és oktatási ügyekben,
- kapcsolatfelvétel hazai és külföldi társszervezetekkel,
- kommunikációs tréning látássérülteknek, ill. hozzátartozóknak,
- korai fejlesztés (0-5 éves korú látássérült gyermekek megsegítése),
- látássérültek számára is elvégezhető OKJ-s képzések felkutatása,
kapcsolattartás a képzőintézményekkel,
- nem iskolaszerű képzések, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása,
- pedagógiai és funkcionális látásvizsgálat,
- segítségnyújtás az infokommunikációs eszközök használatában,
- sorstárs (önsegítő) klub szervezése,
- sportolási lehetőségek felkutatása, megszervezése, lebonyolítása,
- szülői, hozzátartozói klub szervezése,
- szakmai segítségnyújtás és tanácsadás gondozónőknek,
óvodapedagógusoknak, valamint a befogadó iskolák pedagógusainak,
- új és/vagy használt segédeszközök adományokból történő beszerzése, ezek
pályáztatási rendszerben történő továbbadása a látássérült személyeknek.
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IV.

Az Alapítvány jellege

1. Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat,
amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival, azokat elfogadja, támogatni kívánja.
2. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való
csatlakozásról, az Alapítvány Kezelő Szerve dönt.
3. Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy
természetbeni adomány részbeni, vagy egészébeni felhasználására kizárólag az
Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.
4. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével,
átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket
nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján
kizárólag az Alapító Okirat Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok
gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.
5. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó
kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra
vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül
igénybe veheti.
6. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.
7. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

V.

Az Alapítvány vagyona, és az alapítványi vagyon felhasználása

1. Az alapítvány induló vagyona: 110.000.- Ft azaz Egyszáztízezer forint,
melyből:
-

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa Alapító 10.000.Ft, azaz Tízezer forint,
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-

Reznák Károly Alapító 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint

vagyont bocsát készpénzben az Alapítvány rendelkezésére, amely zárolt
bankszámlán kerül elhelyezésre.
2. Az alapítói vagyonról az alapítvány nyilvántartásba vételéről szóló határozat
jogerőre emelkedéséig az alapítók nem rendelkezhetnek, azt követően az
alapítvány kezelő szerve jogosult rendelkezni.
3. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint
e vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az
Alapítvány vagyonát a Kezelő Szerv az Alapító Okirat keretei között szabadon
használhatja fel.
4. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését
közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.
5. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai
megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag
ezeknek alárendelten gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet.
6. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kezelő Szerv tagjai egyszerű
szótöbbségi döntéssel döntenek.
7. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az
Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat az Alapítvány nyilvános
működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében a Kezelő Szerv
elnöke a www.latas-mod.hu honlapon nyilvánosságra hozza.
8. Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek
hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
9. Az Alapítvány a vállalkozás fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván
végezni, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs.
10.

Az

Alapítvány

az

alapítványokra

mindenkor

előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

11. A kezelő szerv a vagyon felhasználása keretében:
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érvényes

jogszabályi

- Pályázatot ír ki és annak feltételeit honlapján nyilvánosságra hozza;
- Kérelemre lehetőséget biztosít céljai megvalósításának keretében nyújtott
szolgáltatásainak,

rendezvényeinek,

tanfolyamainak,

foglalkozásainak,

tanácsadásainak, stb. igénybevételére.

VI.

Az Alapítvány szervezete és működése

1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és
kezelő szerveként a Kezelő Szervet bízza meg.
2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről
és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kezelő Szerv gondoskodik.
3. A Kezelő Szerv – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan
dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.
4. A Kezelő Szerv határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek
megfelelően

az

alapítványi

vagyon

kezelésének

feladatait,

a

vagyon

felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás
feltételeit.
Ennek keretében pályázatot ír ki és a beérkezett pályázatokat elbírálja, a
szolgáltatások, rendezvények, stb. igénybevételére irányuló kérelmekről dönt.
5. Az Alapítvány Kezelő Szervének taglétszáma – az elnököt is beleértve – 3 fő.
A Kezelő Szerv elnöke és tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
6. A Kezelő Szerv elnöke gondoskodik a Kezelő Szerv üléseinek írásbeli
összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját
megelőző 3. napig a Kezelő Szervi tagokkal és az egyéb érintettekkel való
előzetes, írásbeli közléséről.
7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat,
valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a
Kezelő Szerv döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, ill. a döntést
támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.
8. A Kezelő Szerv szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülést tart.
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9. A Kezelő Szerv döntési jogkörébe tartozik:
- A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, a végrehajtás
megszervezése.
- Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó
állásfoglalások meghozatala.
- A vagyon felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatala.
- Az előző évről készített beszámoló jelentés elfogadása.
- Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása.
- A Kezelő Szervi tagok díjazásának és költségtérítésének megállapítása és
elfogadása azzal a megkötéssel, hogy a Kezelő Szerv tagjai részére kizárólag
abban az esetben és olyan mértékben nyújtható díjazás, vagy folyósítható
költségtérítés, amely az Alapítvány tartós közérdekű céljainak megvalósulását
semmilyen formában nem veszélyezteti.
- A következő évi költségvetés elfogadása.
10.

A

Kezelő

Szerv

a

határozatait

egyszerű

szótöbbséggel

hozza.

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A
Kezelő Szerv akkor határozatképes, ha ülésén legalább 2 tagja jelen van.
11. A Kezelő Szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki,
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az
Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
12. A Kezelő Szerv ülése nyilvános. A Kezelő Szerv döntéseiről az Elnök az
érintetteket írásban értesíti, és gondoskodik az Alapítvány saját internetes
honlapján történő közzétételéről.
13. A Kezelő Szerv az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak
ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kezelő
Szerv az ügyvezetéssel Kezelő Szervi tagot is megbízhat. Az Alapító jelen
Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kezelő Szervet arra, hogy az
Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti
jog gyakorlásának módját, ill. terjedelmét.
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14. A Kezelő Szerv elnöke és tagjai az Alapítvány Kezelő Szervében az
Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kezelő Szerv által meghatározott
mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.
15. Az Alapítvány Alapítói és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek,
valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.
16. A Kezelő Szerv tagjai:
Elnök:

Weisz Éva Ildikó (anyja neve: Felföldi Éva Erzsébet)
cím: 1108 Budapest, Lenfonó utca 2. I/5.

Tag:

Kedvesné Oroszi Piroska Julianna (anyja neve: Ónodi Julianna)
cím: 3759 Alacska, Dózsa György út 32.

Tag:

Zörgő Emese (anyja neve: Dargai Erzsébet)
cím: 3553 Kistokaj, Petőfi Sándor utca 25.

17. A Kezelő Szerv összeférhetetlenségi szabályai:

A Kezelő Szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek a Ptk. 685.§.-ának b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján:
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek:
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében, bárki által, megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás
- a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott
Alapító Okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

18. A vezető tisztségviselők általános összeférhetetlenségi szabályai:

A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
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szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig – a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más
közhasznú szervezetnél is betölt.

19. A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél
is betölt.

VII. Az Alapítvány képviselete

1. Az Alapítványt Weisz Éva Ildikó Kezelő Szerv elnök, Kedvesné Oroszi
Piroska Julianna Kezelő Szerv tagja, valamint Zörgő Emese Kezelő Szerv
tagja önállóan is jogosult képviselni.
2. Az Alapítvány bankszámla feletti rendelkezési jog Weisz Éva Ildikó Kezelő
Szerv elnökét, Kedvesné Oroszi Piroska Julianna Kezelő Szervi tagot,
valamint Zörgő Emese Kezelő Szervi tagot illeti meg. A bankszámla feletti
rendelkezéshez a bankszámla feletti rendelkezési joggal felruházott személyek
közül 2 személy együttes aláírása szükséges.
3. Utalványozási joggal Weisz Éva Ildikó Kezelő Szerv elnöke, Kedvesné
Oroszi Piroska Julianna Kezelő Szervi tag, valamint Zörgő Emese Kezelő
Szervi tag rendelkezik. Utalványozáshoz az utalványozási joggal felruházott
személyek közül 2 személy együttes aláírása szükséges.

8

4. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Weisz Éva Ildikó
Kezelő Szerv elnöke gyakorolja.
5. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a
Kezelő Szerv határozattal dönt a jelen Alapító Okirat VI/13. pontjában foglalt
rendelkezések szerint.

VIII. Az adománygyűjtés szabályai

1. Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az Alapítvány jogosult
országos és helyi gyűjtéseket szervezni.
2. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő
jogok és az emberi méltóság sérelmével.
3. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az
Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

IX. Az Alapítvány megszűnése

1. Az Alapítványt a Bíróság nyilvántartásból törli, ha az Alapító Okiratban
meghatározott
- cél megvalósult,
- idő eltelt,
- a feltétel bekövetkezett bírósági határozat alapján.
2. Az Alapítvány megszüntetésére a Ptk. 74/E. - 74/F §.-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
3. Az Alapítvány megszűnéskor meglévő vagyonát - a hitelezők kielégítését
követően - a jelen Alapítvány céljaival összhangban lévő Alapítványba kell
elhelyezni.

X. Záró rendelkezések
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1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadónak.
2. Az Alapító Okirat a Miskolci Törvényszék jóváhagyásától számítva
megszüntetéséig érvényes.
3. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba
vétele után az általa létrehozott Alapítványt nem vonhatja vissza.

Alulírott Alapítók igazoljuk, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Miskolc, 2013. február 18.

……………………………………

……………………………………

Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa

Reznák Károly

alapító

alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:…………………………………

Név:……………………………………

Cím:…………………………………

Cím:……………………………………

Aláírás: …………………………….

Aláírás: ……………………………….
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