ALAPÍTÓ OKIRAT
A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről
(továbbiakban: Ptk.) szóló, többször módosított 1959. évi IV. tv. 74/A. szakaszában foglaltak
alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzon létre közérdekű célra.
Az alapító neve és lakcíme:
- Elsner Etelka sz. Mergl Etelka
2890 Tata,--------Az Alapítvány neve:
„Szeretetért, harmóniáért, sportért a tradicionális japán kultúrán keresztül – aikido” alapítvány
Rövidített neve: „AIKIDO” alapítvány
Az alapítvány székhelye:
2890 Tata, Kakas u. 75.
Az Alapítvány célja:
- a testkultúra fejlesztése, egészséges életmódra nevelés,
- az aikido széles körű népszerűsítése, szabadidő- és tömegsportként való elterjesztése,
- a sporton keresztül a japán kultúra megismertetése, harmónia kialakítása önmagunkkal,
egymással és az univerzummal,
- az aikido elsajátításához és gyakorlásához a tárgyi feltételek megteremtése és fejlesztése
- első lépésben a cél megvalósításához támogatók keresése, az alapítványi cél népszerűsítése
Az Alapítvány vagyona:
Az Alapítvány induló vagyona 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint. Az induló vagyont az
alapító bocsátja az Alapítvány rendelkezésére.
Az Alapítvány működése:
Az Alapítvány működése nyilvános, munkája során épít a támogatók kezdeményezéseire,
javaslataira.
Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.
Az Alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik vagyonával,
szolgáltatásokat nyújt a sportolni vágyóknak.
Az Alapítvány kapcsolatot keres és tart fenn a hasonló célokat megvalósító alapítványokkal,
szervezetekkel.

Az Alapítvány szervei:
Az Alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. A kuratórium
felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leggazdaságosabb működtetése a cél
megvalósítása érdekében, támogatók, csatlakozók révén a vagyon gyarapítása.
7.1. A kuratórium köteles évente összeülni, a kuratórium legkésőbb a tárgyévet követő és
május hó 31. napjáig dönt az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról és az
Alapítvány pénzeszközei éves felhasználásának tervéről. A kuratórium további üléseit
szükség szerint tartja.
A kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
7.2. A kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag összehívhatja. A kuratórium ülését
összehívó tag az ülés időpontjáról és napirendjéről a többi kuratóriumi tagot legalább 15
nappal korábban köteles a napirend egyidejű közlésével, írásban értesíteni. Ha
valamennyi kuratóriumi tag ebbe beleegyezik, a kuratórium előzetes összehívás nélkül is
ülésezhet. Határozatot azonban csak olyan napirendi pontokban hozhat, amelyek
megtárgyalásával
valamennyi kuratóriumi tag egyetért. A kuratórium
határozatait
nyílt szavazással hozza. A határozat érvényességéhez az Alapítvány vagyonát,
pénzeszközeinek felhasználását érintő, valamint egyéb kérdések eldöntésében a
kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbsége szükséges. A döntések meghozatala során a
szavazástól tartózkodni nem lehet, a tartózkodás nemleges szavazatnak minősül. A
kuratórium ülésein bárki – javaslattételi és észrevételezési joggal – részt vehet,
akit az Alapítvány közhasznú tevékenysége (Alapító Okirat 14.1.pont) érint. A
kuratórium akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
7.3. A kuratórium elnöke a kuratórium üléseiről felvett jegyzőkönyvek megőrzése mellett
köteles gondoskodni olyan határozatok könyvének vezetéséről, amelyből a kuratórium
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye
megállapítható.
7.4. A kuratórium döntéseit a közvetlenül érintettekkel az Alapítvány tevékenysége
végzésének helyszínén (2890 Tata, Május 1. út, Tatai Atlétikai Klub sportcsarnokában)
nyilvánosan kihirdeti. A közérdekű döntéseket az alapítvány honlapján
(www.aikidoalapitvany.hu) köteles a kuratórium közzétenni. Erről a kuratórium elnöke
gondoskodik.
7.5. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnökével
történő előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet az Alapítvány székhelyén és saját
költségére az irtokról másolatot készíthet.
A kuratórium tagjai:
- Dr. Prigya Zsolt András
2800 Tatabánya, ----------- alatti lakos – a kuratórium elnöke
- Tóth László
2840 Oroszlány, -------- alatti lakos – a kuratórium tagja

- Sipos Sándor
2890 Tata, ---------- szám alatti lakos – a kuratórium tagja
A kuratórium elnökeként az alapító Dr. Prigya Zsolt Andrást kéri fel, aki egyben az
Alapítvány képviselője is.
Az Alapítvány kezelő szerve nevében eljárva az Alapítvány képviseletére Dr. Prigya Zsolt
András képviseleti jogának érintése nélkül Tóth László kuratóriumi tag is jogosult. Az
Alapítvány kezelő szerve nevében az Alapítványt képviselő Dr. Prigya Zsolt András és Tóth
László az Alapítványt más személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt
külön-külön eljárva, önállóan jogosultak képviselni. A képviselők képviseleti joga korlátozva
nincsen.
Ha a kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést
visszavonhatja és kezelőként más szervet jelöl ki.
A kuratórium évente egy alkalommal köteles az alapítónak a tevékenységéről beszámolni.
8.1. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, (Ptk 685.§. b) ) a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 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.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
8.3. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az Alapítvány az éves
beszámolójával egyidejűleg Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
(továbbiakban: Ectv.) meghatározottak szerinti közhasznúsági melléklet elkészüljön. A
közhasznúsági mellékletet az éves beszámolóval egyidejűleg köteles a kuratórium elnöke
a kuratórium elé terjeszteni úgy, hogy annak elfogadásáról a kuratórium legkésőbb a
tárgyévet követő év május hó 3l. napjáig határozhasson. A közhasznúsági melléklet
elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A kuratórium az éves beszámolót az általános döntéshozat ali szabályok szerint hagyja jóvá.

8.4. A közhasznúsági mellékletet úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazza:
a számviteli beszámolót;
az Alapítvány által kapott költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
az Alapítvány kuratóriumi tagjainak részére nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
8.5. Az alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,
valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
8.6. Az Alapítvány közzétételi kötelezettsége kiterjed a beszámoló és a közhasznúsági
melléklet saját honlapján (www.aikidoalapitvany.hu) történő elhelyezésére is. Az Alapítvány
a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt
követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. Az Alapítvány
ugyanezen a honlapon teszi közzé mindenki számára a szolgáltatása igénybevételének módját
is.
8.7. Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe korlátozás nélkül bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
9. Az Alapítvány gazdálkodása:
Az Alapítvány céljára rendelt vagyont az Alapítvány céljai által meghatározott körben és
módon lehet felhasználni. Az Alapítvány céljainak megvalósításához elsősorban a
támogatásokból és az alapítványi vagyon hasznosításából származó bevételek használhatók
fel, de szükség esetén az alapítványi vagyon 2/3-a is felhasználható. Az alapítványi vagyon
felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései betartásával a kuratórium dönt.
A kuratóriumnak az Alapítvány vagyona felhasználásáról hozott döntései nyilvánosak,
azokról kérelemre a kuratórium elnöke, illetőleg a kuratórium általa felhatalmazott tagja bárki
számára tájékoztatást nyújt.
10. Az Alapítványhoz történő csatlakozás:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely jogi és természetes személy csatlakozhat
vagyonrendeléssel, ha az Alapító Okiratban foglaltakat elfogadja, az Alapítvány céljával
egyetért és annak egvalósítását támogatni kívánja.
A vagyonrendelés minimum összege:
- természetes személy esetében:
500,- Ft
- jogi személy esetében
5.000,- Ft
11. Az Alapítvány megszűnése

Az alapító az Alapító Okirat elfogadásának napjától meghatározatlan időre hozza létre az
Alapítványt. Az Alapítvány megszűnik a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezése
esetén.
Ha az Alapítvány megszűnik, akkor az Alapítvány vagyonát a fennálló fizetési
kötelezettségek teljesítésére kell fordítani, az alapító vagyon összegét az alapítónak kell
visszajuttatni, míg az e feletti részt hasonló célkitűzéseket megvalósító szervezetnek kell
átadni.
12. Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele
Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okiratnak a
Tatabányai Törvényszék által történő nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi
személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.
Egyéb rendelkezések:
Az Alapítvány – összhangban az Alapító Okirat 1997. szeptember 22-én kelt III. számú
módosításában foglalt rendelkezéssel – közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Független minden
politikai párttól, tevékenységét mind belföldi, mind külföldi politikai pártoktól függetlenül,
politikamentesen fejti ki. Az Alapítvány politikai párttól semmilyen indokkal sem közvetett
módon, sem közvetlenül támogatásban nem részesülhet és támogatást politikai párt részére
semmilyen célból közvetlenül vagy közvetve nem nyújthat. Az Alapítvány országgyűlési
vagy helyi választásokon képviselőjelöltet nem állíthat és képviselőjelöltet nem támogathat
még akkor sem, ha az a képviselőválasztásokon párton kívüli jelöltként indul.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
14. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:
14.1. Az Alapítvány az Alapító Okirat 4. pontjában az Alapítvány céljaként megfogalmazott
tevékenységekkel összhangban közhasznú tevékenységét a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.
§ c) és e) pontjában meghatározott az egészséges életmód és a szabadidő gyakorlása
feltételeinek megteremtése, gyermek- és ifjúsági sport támogatása, mint
(állami/önkormányzati) közfeladat, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bekezdésébe foglalt helyben biztosítható
(állami/önkormányzati) közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, mint
közfeladat ellátásaként az aikido széles körű népszerűsítését, szabadidős és tömegsportként
való elterjesztése mellett egészségmegőrzést, a testkultúra fejlesztését, egészséges életmódra
nevelést, továbbá nevelést és képességfejlesztést a sporton keresztül a japán kultúra
megismertetésén keresztül - a harmónia kialakítása önmagunkkal, egymással és az
univerzummal – végzi a társadalom és az egyén közös szükségleteinek és érdekeinek
kielégítésére irányuló cél szerinti, közhasznú tevékenységként.
Az alapító nem zárja ki, hogy az alapítvány tagjain kívül más is részesülhessen az alapítvány
közhasznú szolgáltatásaiból.

14.2 Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a 14.1. pontban meghatározott
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A vállalkozási tevékenység
semmiképpen sem veszélyeztetheti közhasznú céljainak megvalósítását.
14.3. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 14.1. pontban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
2014. április................
…………………………………
Elsner Etelka alapító
Az alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapító Okirat 2004. március 31-i módosítás alapján készült hatályos tartalmának.
Tata, 2014. április..........
…………………………………
Elsner Etelka alapító
Tanu I.:

Tanu II.:

.......................................................
név

................................................................
név

.......................................................
lakcím

.................................................................
lakcím

Szeretetért, harmóniáért, sportért, a tradícionális japán kultúrán keresztül
– AIKIDO Alapítvány
2890 Tata, Kakas u. 75.; www.aikidoalapitvany.hu
FELADATVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Prigya Zsolt András (született: személyi adatok), mint az AIKIDO Alapítvány
kuratóriumának elnöke nyilatkozom, hogy nem áll fenn velem szemben a Ptk. 74/C.§. (3)
bekezdésben meghatározott kizáró ok, valamint nem állok az alapítóval - és a többi
kuratóriumi taggal sem – a Ptk. 685.§. b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
továbbá egyéb olyan érdekeltségi kapcsolatban sem, amely az önálló kuratóriumi
tevékenységemet befolyásolná.
Egyben kijelentem, hogy más közhasznú szervezetben tisztséget nem töltök be. Amennyiben
későbbiekben más közhasznú szervezetben tisztségviselőnek megválasztanának, arról
valamennyi érintett közhasznú szervezetet a megválasztástól számított 30 napon belül
értesítem.
Kijelentem továbbá, hogy megfelelek az Ectv. 39.§.(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt
feltételeknek, azaz a mai naptól (2014. április...................) visszafelé számított három éven
belül nem töltöttem be olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami

adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, valamint
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy
üzletlezárás intézkedést (üzletlezárást helyettesítő bírságot) alkalmazott, vagy szabott ki,
illetve amelynek adószámát az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg
törölte, továbbá tudomásul vette az Ectv. 38.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi okokat.
Tata, 2014. április ...........
..................................................................
Alapítvány kuratóriumának elnöke
Tanu I.:

Tanu II.:

.......................................................

................................................................

.......................................................

.................................................................

Szeretetért, harmóniáért, sportért, a tradícionális japán kultúrán keresztül
– AIKIDO Alapítvány
2890 Tata, Kakas u. 75.; www.aikidoalapitvany.hu
FELADATVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Alulírott Tóth László (született: személyi adatok), mint az AIKIDO Alapítvány
kuratóriumának tagja nyilatkozom, hogy nem áll fenn velem szemben a Ptk. 74/C.§. (3)
bekezdésben meghatározott kizáró ok, valamint nem állok az alapítóval - és a többi
kuratóriumi taggal sem – a Ptk. 685.§. b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
továbbá egyéb olyan érdekeltségi kapcsolatban sem, amely az önálló kuratóriumi
tevékenységemet befolyásolná.
Egyben kijelentem, hogy más közhasznú szervezetben tisztséget nem töltök be. Amennyiben
későbbiekben más közhasznú szervezetben tisztségviselőnek megválasztanának, arról
valamennyi érintett közhasznú szervezetet a megválasztástól számított 30 napon belül
értesítem.
Kijelentem továbbá, hogy megfelelek az Ectv. 39.§.(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt
feltételeknek, azaz a mai naptól (2014. április...................) visszafelé számított három éven
belül nem töltöttem be olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami
adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, valamint
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy
üzletlezárás intézkedést (üzletlezárást helyettesítő bírságot) alkalmazott, vagy szabott ki,
illetve amelynek adószámát az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg
törölte, továbbá tudomásul vette az Ectv. 38.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi okokat.
Tata, 2014. április ...........

..................................................................
Kuratórium tagja
Tanu I.:

Tanu II.:

.......................................................
...............................................

................................................................
........................................................

Szeretetért, harmóniáért, sportért, a tradícionális japán kultúrán keresztül
– AIKIDO Alapítvány
2890 Tata, Kakas u. 75.; www.aikidoalapitvany.hu
FELADATVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Alulírott Sipos Sándor (személyi adatok), mint az AIKIDO Alapítvány kuratóriumának tagja
nyilatkozom, hogy nem áll fenn velem szemben a Ptk. 74/C.§. (3) bekezdésben
meghatározott kizáró ok, valamint nem állok az alapítóval - és a többi kuratóriumi taggal sem
– a Ptk. 685.§. b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá egyéb olyan
érdekeltségi kapcsolatban sem, amely az önálló kuratóriumi tevékenységemet befolyásolná.
Egyben kijelentem, hogy más közhasznú szervezetben tisztséget nem töltök be. Amennyiben
későbbiekben más közhasznú szervezetben tisztségviselőnek megválasztanának, arról
valamennyi érintett közhasznú szervezetet a megválasztástól számított 30 napon belül
értesítem.
Kijelentem továbbá, hogy megfelelek az Ectv. 39.§.(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt
feltételeknek, azaz a mai naptól (2014. április...................) visszafelé számított három éven
belül nem töltöttem be olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami
adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, valamint
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy
üzletlezárás intézkedést (üzletlezárást helyettesítő bírságot) alkalmazott, vagy szabott ki,
illetve amelynek adószámát az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg
törölte, továbbá tudomásul vette az Ectv. 38.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi okokat.
Tata, 2014. április ...........
..................................................................
Alapítvány kuratóriumának tagja
Tanu I.:
.......................................................
.......................................................

Tanu II.:
................................................................
................................................................

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (továbbiakban: Ectv.) foglaltak alapján
alapítói jogkörömben eljárva a „Szeretetért, harmóniáért, sportért a tradicionális japán
kultúrán keresztül – aikido” alapítvány, rövidített nevén: „AIKIDO” alapítvány 2004.
március 31-n kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom.
Az alapító okirat "1. Az alapító neve és lakcíme" pontjának szövegezése a következőre
változik:
Elsner Etelka sz. Mergl Etelka
2890 Tata, ------------Az alpító okirat 7.2. pontjának számozása 7.1. pontra változik és ezzel együtt a "7. Az
alapítvány szervei:" pontjának számozása a sorrendet követve változik.
Az alapító okirat 7.1. pontjának szövegezése a következő képpen változik:
A kuratórium köteles évente összeülni, a kuratórium legkésőbb a tárgyévet követő és május
hó 31. napjáig dönt az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról és az Alapítvány
pénzeszközei éves felhasználásának tervéről. A kuratórium további üléseit szükség szerint
tartja.
A kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
4. Az alapító okirat 7.2. pontjában szereplő döntéshez szükséges szavazati arány a
következőre változik:
A határozat érvényességéhez az Alapítvány vagyonát, pénzeszközeinek felhasználását
érintő, valamint egyéb kérdések eldöntésében a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbsége
szükséges.
Az Alapító okirat 7.2. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
A kuratórium akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
5.

Az alapító okirat 7.4. pontja szövegkorszerűsítés miatt a következőre változik:

A kuratórium döntéseit a közvetlenül érintettekkel az Alapítvány tevékenysége végzésének
helyszínén (2890 Tata, Május 1. út, Tatai Atlétikai Klub sportcsarnokában) nyilvánosan
kihirdeti. A közérdekű döntéseket az alapítvány honlapján (www.aikidoalapitvany.hu)
köteles a kuratórium közzétenni. Erről a kuratórium elnöke gondoskodik.
6.

Az Alapító okirat 7.5. pontjának szövegezése a következőre változik:

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnökével
történő előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet az Alapítvány székhelyén és saját
költségére az irtokról másolatot készíthet.

7.

Az alapító okirat "8. A kuratórium tagjai:" pontjának szövegezése a következőre változik:

- Dr. Prigya Zsolt András
2800 Tatabánya, ------------ alatti lakos – a kuratórium elnöke
- Tóth László
2840 Oroszlány, ------------- alatti lakos – a kuratórium tagja
- Sipos Sándor
2890 Tata,--------------szám alatti lakos – a kuratórium tagja
A kuratórium elnökeként az alapító Dr. Prigya Zsolt Andrást kéri fel, aki egyben az
Alapítvány képviselője is.
Az Alapítvány kezelő szerve nevében eljárva az Alapítvány képviseletére Dr. Prigya Zsolt
András képviseleti jogának érintése nélkül Tóth László kuratóriumi tag is jogosult. Az
Alapítvány kezelő szerve nevében az Alapítványt képviselő Dr. Prigya Zsolt András és Tóth
László az Alapítványt más személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt
külön-külön eljárva, önállóan jogosultak képviselni. A képviselők képviseleti joga korlátozva
nincsen.
Ha a kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést
visszavonhatja és kezelőként más szervet jelöl ki.
A kuratórium évente egy alkalommal köteles az alapítónak a tevékenységéről beszámolni.
8.

Az alapító olirat 8.1. pontja a következőképpen egészül ki:

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, (Ptk 685.§. b) ) a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
9. Az alapító okirat egy újabb 8.2. ponttal egészül ki, így a meglévő 8.2. pont 8.3.-ra
módosul:
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését 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.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
9.

Az alapító okirat 8.3. pontja szövegkorszerűsítés miatt a következőre változik:

A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az Alapítvány az éves beszámolójával
egyidejűleg Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (továbbiakban: Ectv.)
meghatározottak szerinti közhasznúsági melléklet elkészüljön. A közhasznúsági mellékletet
az éves beszámolóval egyidejűleg köteles a kuratórium elnöke a kuratórium elé
terjeszteni úgy, hogy annak elfogadásáról a kuratórium legkésőbb a tárgyévet követő év
május hó 3l. napjáig határozhasson. A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A kuratórium az éves beszámolót az általános döntéshozatali szabályok szerint hagyja jóvá.
10. Az alapító okirat " 8. A kuratórium tagjai:" pontjának szövegezése egy újabb 8.5. és 8.6.
ponttal egészül ki:
"8.5. Az alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,
valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
Az Alapítvány közzétételi kötelezettsége kiterjed a beszámoló és a közhasznúsági melléklet
saját honlapján (www.aikidoalapitvany.hu) történő elhelyezésére is. Az Alapítvány a saját
honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő
második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. Az Alapítvány ugyanezen a
honlapon teszi közzé mindenki számára a szolgáltatása igénybevételének módját is."
11. Az alapító okirat "13. Egyéb rendelkezések:" pontja szövegkorszerűsítés miatt a
következőre változik:
Az Alapítvány – összhangban az Alapító Okirat 1997. szeptember 22-én kelt III. számú
módosításában foglalt rendelkezéssel – közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Független minden
politikai párttól, tevékenységét mind belföldi, mind külföldi politikai pártoktól
függetlenül, politikamentesen fejti ki. Az Alapítvány politikai párttól semmilyen indokkal
sem közvetett módon, sem közvetlenül támogatásban nem részesülhet és támogatást
politikai párt részére semmilyen célból közvetlenül vagy közvetve nem nyújthat. Az
Alapítvány országgyűlési vagy helyi választásokon képviselőjelöltet nem állíthat és
képviselőjelöltet nem támogathat még akkor sem, ha az a képviselőválasztásokon párton
kívüli jelöltként indul.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
12. Az alapító okirat "14. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:" pontja
szövegkorszerűsítés miatt a következő szövegre módosul:
"14.1. Az Alapítvány az Alapító Okirat 4. pontjában az Alapítvány céljaként megfogalmazott
tevékenységekkel összhangban közhasznú tevékenységét a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.
§ c) és e) pontjában meghatározott az egészséges életmód és a szabadidő gyakorlása

feltételeinek megteremtése, gyermek- és ifjúsági sport támogatása, mint
(állami/önkormányzati) közfeladat, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bekezdésébe foglalt helyben biztosítható
(állami/önkormányzati) közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, mint
közfeladat ellátásaként az aikido széles körű népszerűsítését, szabadidős és tömegsportként
való elterjesztése mellett egészségmegőrzést, a testkultúra fejlesztését, egészséges életmódra
nevelést, továbbá nevelést és képességfejlesztést a sporton keresztül a japán kultúra
megismertetésén keresztül - a harmónia kialakítása önmagunkkal, egymással és az
univerzummal – végzi a társadalom és az egyén közös szükségleteinek és érdekeinek
kielégítésére irányuló cél szerinti, közhasznú tevékenységként.
Az alapító nem zárja ki, hogy az alapítvány tagjain kívül más is részesülhessen az alapítvány
közhasznú szolgáltatásaiból.
14.2 Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a 14.1. pontban meghatározott
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A vállalkozási tevékenység
semmiképpen sem veszélyeztetheti közhasznú céljainak megvalósítását.
14.3. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 14.1. pontban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja."
13.

Az alapító okirat 14.4. pontja törlésre kerül.

Kérem fenti módosítások átvezetése mellett a nyilvántartást nem érintő módosítás,
szövegkorszerűsítés tudomásul vételét!
Fenti módosítások az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem érintették, annak rendelkezései
hatályukban továbbra is változatlanul fennállnak!
Tata, 2014. április..........
…………………………………
Elsner Etelka alapító
Tanu I.:

Tanu II.:

.......................................................
név

................................................................
név

.......................................................
lakcím

.................................................................
lakcím

Szeretetért, harmóniáért, sportért, a tradícionális japán kultúrán keresztül
– AIKIDO Alapítvány
2890 Tata, Kakas u. 75.; www.aikidoalapitvany.hu

