ORSZÁGOS ÁLLATVÉDELMI
ALAPÍTVÁNY
SZEGED

Alapító okirat

2017. június 14.

Az alapító okirat III. pontjában meghatározott magánszemély, mint alapító a
létrehozott, és a (2013 évi V. tv) Ptk. 3:378 – 3:404 § alapján, továbbá az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV törvény alapján módosított
ORSZÁGOS ÁLLATVÉDELMI ALAPÍTVÁNY
alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
Az alapítvány neve, székhelye, működési területe
1. Az alapítvány neve:
ORSZÁGOS ÁLLATVÉDELMI ALAPÍTVÁNY
2. Az alapítvány székhelye:
6723 Szeged, Retek utca 17. 9. em. 48. a.
3. Működési terület: Magyarország

II.
Az alapítvány célja és feladatai
1. Az alapítvány tartós, közérdekű céljai:
Az alapítvány célja a bajba jutott állatok segítése és támogatása az egész országban.
2. Az alapítvány fő céljai megvalósítása során – esetenként együttműködve – különböző más
állami, önkormányzati, gazdasági vagy civil szervezetekkel – az alábbi közfeladatokat látja el,
tevékenységeket végzi:
 nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés (A nemzeti köznevelésről szóló
2011 évi CXC tv 1 § (1) – (3) bek.)
 a természetvédelmi kultúra, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek fejlesztése
(1996 évi LIII. tv. a természet védelméről 64 § (1) bek.)
 állategészségügyi feladatok (2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 23. § (4) bek. 5.pont)
3. Az alapítvány céljai elérését különösen az alábbi tevékenységek végzésével biztosítja:
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 Ismeretterjesztő munkát fejt ki – előadások, rendezvények, és a média révén –
melynek során az emberekkel megismerteti az állattartással, neveléssel kapcsolatos
feladatokat, módszereket,
 Segítséget nyújt a nehéz helyzetben élő állattartók részére, tanácsadással, és
adományok kiosztásával,
 Adományok gyűjtését és kiosztását végzi,
 Állatvédelmi-, oktatási-, tanácsadói irodák, kontaktpontok működtetését végzi,
 Támogatja állatmenhelyek és állatotthonok kialakítását, üzemeltetését, ideiglenes
befogadói hálózat fenntartását és működtetését, önkéntesek képzését és oktatását,
 A tájékoztatás elősegítése érdekében állat- és természet, valamint környezetvédelmi
magazinokat ad ki, online- és nyomtatott sajtót, valamint rádiót működtet.
4. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem kap és azoknak támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet
nem állít, és nem támogat.
5. Az alapítvány befektetési, vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
6. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén –
az alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – lehet betekinteni.
7. Az alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A szolgáltatások igénybevételének
módjáról tájékoztatást készít.
8. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt az alapító
okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
9. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy
csatlakozhat pénzzel, dologgal vagy tevékenységgel, ha az alapítvány céljaival egyetért és az
alapító okiratban foglaltakat elfogadja.

III.
Az alapítvány alapítója
Az alapítvány alapítója
Név: Balogh Ernő
Születési név: Balogh Ernő
Anyja neve: Izsák Mária
Születési hely és idő: Hódmezővásárhely, 1994.04.22.
Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Damjanich u 76.
Állampolgárság: magyar
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IV.
Az alapítvány céljára rendelt vagyon
Az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon 100.000,-Ft azaz Egyszázezer forint készpénz,
amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

V.
Az alapítvány gazdálkodása, az alapítványi vagyon felhasználásának módja
Az alapítvány bevételei:
 az alapító által az alapítvány céljára rendelt vagyon
 az alapítvány részére adott adományok
 az alapítvány céljai elérése érdekében folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó bevétel
 egyéb források
Az alapítvány költségei:
 a tevékenység végzése érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások) így különösen konferenciák, találkozók szervezésével, megtartásával,
támogatásával járó költségek
 az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások)
 vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)
 a tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások,
amelyeket bevételarányosan kell megosztani)
Az alapító okirat IV. fejezetében megjelölt, az alapítvány céljainak megvalósítására rendelt
összeg a jelen okirat aláírását követően átadásra került készpénzben.
Az alapítvány, mint önálló jogi személy a birtokában levő és működése alatt megszerzett
anyagi és pénzügyi eszközökkel a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően gazdálkodik.
Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kurátor jogosult dönteni azzal, hogy az alapítványi
vagyon 20%-a fordítható az alapítvány működésére, míg 80%-a fordítható közvetlenül az
alapítványi célokra.
Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kurátor szabadon dönt.
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Az alapítványból pénzügyi támogatás egyéni kérelmek, illetve pályázatok útján igényelhetők.
Az alapító okiratban és a törvényben meghatározott célokkal ellentétesen az alapítvány
vagyona nem használható fel.

VI.
Az alapítvány szervezete
Az Alapítvány kezelő, egyszemélyes ügyvezető szervéül Kurátort nevez ki.
Nem jelölheti ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az
Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására
meghatározó befolyást gyakorolhat.
A Kurátor Kovács Péter (anyja neve: Nagy Piroska, lakcím: 6723 Szeged, Retek utca 17. 9.
em. 48. a), aki egyúttal az Alapítvány képviselője is.
A Kurátor nem állhat közeli hozzátartozói viszonyban az Alapítóval, továbbá nem állhat az
Alapítóval alkalmazotti, vagy egyéb érdekeltségi viszonyban.
A Kurátor az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Kurátor mást nem bízhat meg a helyettesítéssel.
A Kurátort az Alapító határozatlan időtartamra kéri fel a tisztség viselésére, amelynek
elfogadásáról külön nyilatkozatot tesz.
A Kurátor megbízatása megszűnik:
- lemondással;
- halálával;
- ha a Kurátor az alapítvány céljait közvetlenül veszélyezteti, és az Alapító a
kijelölést – a Polgári Törvénykönyv 3:398 § alapján – visszavonja, és kezelőként
más szervet (szervezetet) jelöl ki;
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A vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
- A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével;
A Kurátor gyakorolja az Alapítvány kezelésével kapcsolatos valamennyi jogot, és az
Alapítvány vagyona tekintetében bárminemű döntés meghozatalára kizárólagosan jogosult,
kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.
-

Határozathozatal: a Kurátor a döntéseit önállóan és írásban hozza meg.
A Kurátor dönt:
- pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszköz alapítványi célnak megfelelő
felhasználásáról;
- támogatások odaítéléséről;
- pályázatok kiírásáról;
- elszámolások bekéréséről;
- csatlakozások elfogadásáról;
- saját működési rendjének kialakításáról;
- szakmai programok létrehozásáról és azok működtetéséről;
A Kurátor nem hozhat döntést olyan személlyel kapcsolatosan, akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], illetve a 2014. március 15-től hatályos Ptk. szerint [Ptk. 8:1 § (1) 1 pont]
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
-

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.

A Kurátor nem hozhat olyan határozatot, amiben a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat
alapján előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben érdekelt, illetve kötelezettség,
felelősség alól mentesül. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A Kurátor döntéseiről Határozatok Könyvét kell vezetni, amelyből a Kurátor döntésének
tartalma, időpontja és hatálya megállapítható. A határozatokat az érintetteknek a Kurátor a
határozathozatalt követő 8 munkanapon belül írásban megküldi.
A Kurátor gondoskodik arról, hogy a döntései az Alapítvány székhelyén kifüggesztésre
kerüljenek.
A Határozatok Könyvébe, illetőleg az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba bárki betekinthet; a Határozatok Könyvében foglaltakról, valamint az Alapítvány
működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról kérésre a Kurátor bárkinek további
tájékoztatást ad. Az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet a képviselővel előzetesen
egyeztetett időpontban, valamint az iratokról saját költségére másolatot készíthet. A
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betekintés vagy tájékoztatás adása csak abban az esetben korlátozható vagy zárható ki, ha az
sérti a személyiségi jogokat vagy az adatvédelmet.
Az Alapítvány évente, az Alapítvány székhelyén történő kifüggesztett tájékoztatóban
tájékoztatja a nyilvánosságot működéséről, szolgáltatásai igénybevételi módjáról. Az
Alapítvány éves beszámolójának nyilvánosságáról honlapján gondoskodik.
A Kurátor ingyen, díjazás nélkül látja el feladatát.
A Kurátor döntéseiről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásban a meghozott határozatokat
sorszámozva rögzíti. A jegyzőkönyvekből, illetve a nyilvántartásból egyértelműen
megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya.

VII.
Az alapítvány képviselője
Az Alapítvány képviselője a Kurátor, Kovács Péter (anyja neve: Nagy Piroska, lakcíme: 6723
Szeged, Retek utca 17. 9. em. 48. a.).

VIII.
Az alapítvány időtartama
Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre.

IX.
Az alapítvány felügyelete, összeférhetetlenségi szabályok, az alapítvány megszűnésére
vonatkozó szabályok
1) Az alapítvány felügyelete
A civilszervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet látja el.
2) Az alapítvány megszűnésére vonatkozó szabályok
Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet,
és csak alapítványokra válhat szét. Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről
vagy az alapítvány szétválásáról az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban
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meghatározott vagyon juttatását teljesítette. Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az
alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.
Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kurátor értesíti az alapítói jogokat gyakorló
személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon
belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kurátor ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz
bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy
elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
Kurátor felel.
A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
A megszűnt alapítvány vagyonát - az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában - a bíróság
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására köteles fordítani.
A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére - új alapítvány létrehozása vagy más
alapítványhoz való csatlakozás céljából - elrendelheti az alapítványok egyesítését, ha ez az
érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok
egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően módosított - a megszűnt
alapítvány jogutódlásáról is rendelkező - alapító okiratot is csatolni kell, egyebekben a
bíróság eljárására az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
Az alapítvány nyilvántartására, felügyeletére, törvényességi ellenőrzésére, továbbá csőd-,
végelszámolási és felszámolási eljárására, megszüntetésére az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni az alapítványokra vonatkozó, ott meghatározott eltérésekkel.

X.
Záró rendelkezések
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V. tv. (Ptk.) valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Kelt: Szeged, 2017. június 14.

Balogh Ernő
alapító

Tanú neve:
Címe:
Személyi igazolvány száma:

aláírás

Tanú neve:
Címe:
Személyi igazolvány száma:

aláírás
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