ALAPÍTÓ
OKIRAT
II. számú módosítása
A SZENTESTE Alapítvány (6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b.) (Bács-Kiskun Megyei
Bíróság - Pk. 125/1995.) alapítója az alapító okiratot – figyelemmel az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, továbbá a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire – a 2021 március 3. napján
történt módosítással egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Az alapítvány neve:

SZENTESTE Alapítvány

2./ Az alapítvány székhelye: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b.
3./ Az alapítvány célja:
− Minden évben a karácsonyt megelőző időszakban az árvaházakban, diákotthonokban,
a rácsok mögött hagyott-maradt, családi karácsonyi élmény nélkül ünneplő
gyermekek, fiatalkorúak, továbbá ugyanezen időszakban a rászoruló családok és
gyermekeik részére megrendezendő műsörök megszervezése és megajándékozás.
− Kecskeméti Szent Erzsébet templom felújításának, állagmegóvásának, működésének
támogatása.
− Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi, tárgyi
feltételek biztosítása Kecskeméten.
− Idősek és nagycsaládosok segítése, gondozása Kecskeméten.
4./ Az alapítvány induló vagyona: 10.000 Ft, azaz Tízezer forint.
Az alapító az alapítvány induló vagyonát az alapító okirat aláírásával egyidejűleg
készpénzben teljesítette.
Az alapítvány vagyona növekedhet az alapítványi célkitűzésekkel való egyetértés
esetén, az alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek pénzbeli
adományával, illetve az olyan egyéb nem pénzbeli adományokkal, amelyeket a
kuratórium határozatával alapítványi csatlakozásként elfogad.
Az alapítvány vagyona növekedhet az alapítvány gazdálkodásából származó
eredménnyel. Az alapítvány vagyona csökkenhet az alapítvány céljainak
megvalósítása folytán. Az alapítvány céljainak a megvalósulására az alapítvány
vagyona és hozadéka szolgál.
5./ Az alapítvány közhasznú szervezet
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Az alapítvány szolgáltatásait bárki, illetve bármely szervezet igénybe veheti, aki az
alapítvány célját teljesíti, illetve azt elfogadja.
Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapító
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány a fent felsorolt céljainak ellátása közfeladatnak minősül. Az alapítvány
közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy
törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami
szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Az alapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi cél szerinti közhasznú
tevékenységeket fejti ki:
a) Műemlékvédelem
Kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5. §
(1)
b) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás (2011. évi CXC. tv. a nemzeti
köznevelésről 4. § (1) a) – u)
c) Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
A családok védelme és a családok jólétének erősítése, szociális ellátások biztosítása
(2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §, 2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.
6./ Az alapító:
Farkas József
6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b.
7./ Az alapítvány csatlakozási köre:
Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint bármilyen magyarországi és külföldi
közösség a célok megvalósításához - ha jelen alapítvány céljaival egyetért és a
feladatainak megvalósítását kívánja előremozdítani - anyagi, vagy más eszközzel
hozzájárulhat.
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Az alapítványhoz csatlakozó az alapítói jogok gyakorlására jogosult.
8./ A vagyon kezelése:
Az alapítvány vagyonát a megfelelő pénzintézetnél betétként kell elhelyezni a
legmagasabb kamatozás mellett. A nem pénzbeni hozzájárulások értékét a kuratórium
határozza meg forint összegben.
9./ Az alapítvány legfőbb szerve: a kuratórium
Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére és ügyeinek vitelére kezelő szervet
(továbbiakban: kuratórium) hoz létre, határozatlan időtartamra.
Az alapítvány céljainak megvalósításáról 3 tagból álló kuratórium gondoskodik. A
kuratórium tagjait az alapító választja és bízza meg, a kuratórium tagjai és elnöke az
alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tagság a felkérés elfogadásával jön létre.
A kuratórium tagjai megbízatásukat társadalmi munkában végzik.
Az Ectv. 38. § (1) bekezdés alapján a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az Ectv. 38. § (2) bekezdése alapján 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,
alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Ectv. 39. § (1) bekezdés alapján valamely közhasznú szervezet megszűnését követő
három évig nem lehet kuratóriumi tag az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább
egy évig –,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- mellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
Az Ectv. 39. § (2) bekezdés alapján a kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
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A Ptk. 3:22. § alapján nem lehet a kuratórium tagja
- aki nem nagykorú,
- akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt,
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig.
A Ptk. 3:397. § (2) bekezdés alapján a kuratórium három természetes személyből áll,
akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
A Ptk. 3:397. § (3) bekezdés alapján nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány
kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.
A Ptk. 3:397. § (4) bekezdés alapján nem lehetnek többségben a kuratóriumban az
alapítók és közeli hozzátartozóik.
A kuratórium tagjai e tényre vonatkozóan - a tisztség elfogadásával egyidejűleg - írásbeli
nyilatkozatot kötelesek tenni.
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az
alapító - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására
meghatározó befolyást gyakorolhat.
A kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon hatékony működtetése,
illetve a céloknak legjobban megfelelő felhasználása.
A kuratóriumot évenként legalább kétszer össze kell hívni. Az összehívásról az elnök
gondoskodik. A kuratórium tagjait az ülésről, a napirendi pontok közlésével írásban kell
értesíteni oly módon, hogy a meghívó a tagok részére az ülés meghirdetett időpontja előtt
15 nappal kézbesítésre kerüljön. A kuratórium ülése csak az előre meghirdetett napirendi
kérdésekben hozhat határozatot.
Határozatképtelenség esetén a kuratórium elnöke az eredetileg meghirdetett kuratóriumi
ülés napirendjével és 15 napos határidővel, postai ajánlott levélben új meghívóval hívja
meg a kuratórium tagjait.
A kuratórium határozatképes, ha azon legalább kétharmada jelen van. Döntéseit - az
alapító okiratban meghatározott kivételektől eltekintve - a tagok egyszerű többségével
hozza meg. A testület nyílt szavazással hozza meg döntéseit.
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A kuratórium ülései nyilvánosak, azon – hallgatóságként – bárki részt vehet. A
kuratórium az alapítvány www.szenteste.hu honlapján ad tájékoztatást az ülések
időpontjáról.
A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy az ülésekről részletes jegyzőkönyv
készüljön. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülések helyét és idejét, az összehívás
szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, a napirendi
pontokhoz történő hozzászólások tartalmát, a határozati javaslatokat és a szavazás
eredményét, annak arányát is megjelölve. A jegyzőkönyvet – annak hitelessége végett –
valamennyi jelenlévő kuratóriumi tag aláírja. A jegyzőkönyvek megőrzéséről a
kuratórium erre kijelölt tagja gondoskodik. A jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokba –
előzetes egyeztetés alapján - bárki betekintést nyerhet, illetve – a költségek megtérítése
mellett – róluk másolatot kérhet.
Az üléseken hozott határozatokat – kuratórium döntéseinek tartalmáról, időpontjáról és
hatályáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányról - a határozat időpontját
és hatályát feltüntetve - az erre rendszeresített Határozatok Könyvébe kell vezetni és
nyilvántartani.
A Határozatok Könyvét a Kuratórium elnöke vezeti.
Határozatok Könyve, mint nyilvántartás tartalmazza a kuratórium döntésének tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve
személyét. Tartalmazza továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve
nyilvánosságra hozatali módjáról, az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének,
szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát.
A kuratórium döntéseiről az alapítvány www.szenteste.hu honlapján ad tájékoztatást,
melyet a kuratórium elnöke a kuratórium ülését követő 8 napon belül tesz közzé.
A kuratórium a karácsonyi műsor helyéről és idejéről, valamint a karácsonyi
ajándékokban való részesülés lehetőségéről a helyi tömegkommunikációs eszközökben,
az Alföldi Civil Naplóban (időszaki kiadvány) köteles tájékoztatást adni.
A kuratórium a tevékenységéről az éves beszámolóban, illetve az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 29. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott beszámolóban
és közhasznúsági mellékletben ad számot, melyet legkésőbb május 31-ig az alapítvány
www.szenteste.hu honlapján tesz közzé.
Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a kuratórium nyílt szavazással
fogadja el.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
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A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges, 2011. évi CLXXV. törvény 32. §
szerinti adatokat, mutatókat.
A beszámoló, a közhasznúsági melléklet szövege és az alapítvány működésével
kapcsolatos egyéb iratok nyilvánosak, azokat harmadik személyek megtekinthetik és
saját költségükre másolatot készíthetnek róla.
Az alapítvány köteles a kuratórium által elfogadott beszámolót és közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig
letétbe helyezni és közzétenni.
A kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratai előzetes időpont egyeztetés
szerint a kuratórium elnökénél bárki által megtekinthetők.
A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi
célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles
az alapítóknak tájékoztatást adni a végzett munkájáról, így különösen az alapítványi
vagyon kezeléséről, és felhasználásáról.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
− lemondással,
− elhalálozással,
− a cselekvőképességnek a tevékenység ellátáshoz szükséges körben történő
korlátozásával,
− kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
10./ Az alapítvány kuratóriumának tagjai:
Elnöke: E. Kovács Károlyné, 6000 Kecskemét , Máriahegy Tanya 72. (első vezető
tisztségviselő)
Tagjai: Héjja János, 6000 Kecskemét, Gyenes M. tér 7. IV/3.
Farkasné Pásztor Jolán, 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b.
11./ Az alapítvány képviselete:
Az alapítvány képviseletére bíróság és más hatóságok előtt a kuratórium elnöke önállóan
jogosult.
A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén Farkasné Pásztor Jolán kuratóriumi tag
eseti megbízás alapján képviselheti az alapítványt, akinek képviseleti joga ebben az
esetben általános és önálló.
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök és Farkasné Pásztor Jolán
kuratóriumi tag együttes aláírására van szükség.
A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek
eleget.
12./ Az alapítvány vagyonának felhasználása
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Az alapítvány vagyona a 3./ pontban foglalt céloknak megfelelően a következő
módokon használható fel:
− karácsonyi műsor költségeinek (szervezési és anyagi ráfordítások) részbeni vagy teljes
átvállalása,
− gyermek- és ifjúsági intézmények lakóinak karácsonyi ajándék vásárlása,
− rászoruló családok és gyermekeik számára karácsonyi ajándék vásárlása.
− Kecskeméti Szent Erzsébet templom felújításának, állagmegóvásának támogatása
Az alapítvány céljaira a tőke és kamatai használhatók fel.
13./ Az alapítvány határozatlan időre alakul.
14./ Az alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot nem haladja meg.
15./ Az alapítvány érvényessége:
Az alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele
szükséges. Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. Ha
szükséges, az alapítók a cél megvalósítása érdekében az alapító okiratot módosíthatják.
16./ Az alapítvány megszűnése:
Az alapítványt a nyilvántartásból való törléssel a bíróság szünteti meg, ha az alapító
okiratban meghatározott cél megvalósult és az alapító új célt nem határozott meg, az
alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal egyesülésre nincs mód, vagy az alapítvány három éven át a célja
megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
17./ Megszűnés esetén rendelkezés a vagyonról:
Az alapítvány megszűnése esetén a megmaradt vagyonát jelen Alapító Okirat 3./
pontjában meghatározott közcélra kell fordítani.
18./ Jogviták rendezése:
Az alapítvány jogviták esetén – melynek békés rendezése már nem lehetséges – a
Kecskeméti Törvényszék illetékességét köti ki.
A jelen Alapító Okiratban nem rendezett kérdésekben 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, illetve az
Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Jelen Alapító Okiratot elolvasás után, mint akaratommal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírtam.
Kecskemét, 2021. március 3.

................................................
Farkas József alapító

Nyilatkozat:
Alulírott Dr. Sulyok Miklós ügyvéd (KASZ száma: 36068724 székhelye 6100
Kiskunfélegyháza Kazinczy u. 10-12.) nyilatkozom, hogy a Szenteste Alapítvány alapító
okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások
alapján hatályos tartalmának.
A módosított rendelkezés szövege vastagon és dőlt betűvel szedve, mely az alábbi:
10. pont A Kuratórium elnöke,
Ellenjegyzem:

Dr. Sulyok Miklós
ügyvéd
Kecskemét, 2021. március 3.
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