MEDICaMENTOR Alapítvány

módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
Praeambulum

Alulírott Alapító 1996' április 2.án |étrehozta a MEDICaMENTOR Alapítványt'
amelyet a Fovárosi Bíróság L996. ápri|is 24-én kelt 9.Pk.60,4861199612. igyszámu
végzésével,6114. sorszám alatt nyilvántartásba vett.

Alapítő az a|apitő okiratot a közhaszní szervezetekről szóló 1997 ' évi CLVI
törvényben foglalt követelményeknek megfelelően módosította, melyet a Fővarosi
Bíróság 1998. november 5-én kelt, 9. Pk. 60.4861199613' sz,végzésével,1998. január
1 - i hatály al kö zhasznu szerv ezetté minő s ítette.

Az

1')

Az A|apitő:

cím:

Füleky György
1112 Budapest, Márvány v.7

.

2.)

Az

3.)

Az Alapítvány székhelye: 2220Yecsés, Nagysándor József u.

4.)

Az Alapítvány céLia:

Alapitvány neve: MEDICaMENTOR Alapítvány

8/a.

A

magyar lakosság egészséges életmódra nevelése a mozgáskultúra fejlesztésével,
va1amint az orthopédiai megbetegedések megelőzésének, korai felismerésének és
kezelé s ének támo gatás a, különö s tekintettel az alábbiakr a:

-

orthopédiai megbetegedések megelőzését szolgáló felvilágosító konzultációk,

eloadások szervezése,
. Az or1hopédiai kutatások támogatása, és az ezzel kapcsolatos szakirodalom
beszetzése,
- Tudományos konferenciákon, szeminárumokon' tanulmányrtakon való részvétel
támogatása,
- Eszkozok, műszerek beszerzése,
- Kutatási és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása.

Az

Alapitvány a fenti célok megvalósítását az alábbi feladat vállalásával kívánja

elősegíteni:

-

orthopédiai és traumatológiai betegek kezelése
Konferencia és tanulmányutak szervezése
Fekvő- ésjáróbetegek kezelése
Felnőtt és egyéb oktatáS
oktatást kiegészítő egyéb tevékenység
Kcinyvkiadás.

Az Alapítvány
bocsáthat ki.

vá|tőt, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírtnem

Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A
támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az a|apítványi célokhoz
kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pá|yázathoz kötheti. A pá|yázat

nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből_ az eset összes ktirülményeinek
mérlegelésévelmegállapítható' hogy a pá|yázatnak előre meghatározott
nyertese van (színle|t pá|yánat). Színlelt pá|yázat a cél szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.

Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nffithat, valamint az a|apitványi
célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekébenfő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.

Az Alapítvány b e s oro l ás i kate góri

áj a :

közhas znll szew ezet.

Az A|apítvány á|ta| végzendő közhasznú tevékenység:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, győgyítí,egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
- tudományos tevékenység,kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj esztés,
- rehabilitációs fo glalk oztatás
5.) Az Alapítván}' induló vag}rona: az A|apítő által rendelkezésre bocsátott 50.000.Ft, azaz: Otvenezer forint.

Az

Alapitvány induló vagyona, annak kamatai, valamint

a

csatlakozások teljes

összegben használhatóak fel az A|apítvány céljainak eléréseérdekében.

és ktilföldi természetes és jogi személy csatlakozhat,
ha az A|apitvány céljaival egyetért, és azÍ, anyagilag támogatni kivánja,

Az A|apitványhoz bármely bel-

Az

esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésérekülön
devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is

felhasználhatia.

6.)

Az Alapítvány ltezeli szerve:

a

Kuratirium' nolynok létszáma 3 fó.

6'I, Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Dr. Pereszlényi Éva
cim: 1026 Budapest, Pasaréti űt 139/b.
1.

2. Szikori Tünde
címz 2220 Vecsés, Nagysándor József u. 8/a.
3. Kahulits Andrea

cím: 1141 Budapest, Álmos vezérpark22,

Az A|apítvány képviselője: Szikori Tünde

A kuratóriumi

tagokat az A|apitő határozat|an időre kéri fel, amely megbízatás csak
indokolt esetben (74lC. $. (6) bekezdés) vonható vissza. A KuratórÍum tagiai
indokolt esetben költségtérítésbenrészesülhetnek

ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium),
az A|apítő - közvetlenül vagy kozvetve - az a|apitvány vagyonának

Nem jelölhető
amelyben

fe|hasznéiására meghatároző befolyást gyakorolhat' (Ptk. 74lC. 5' (3) bekezdés')

A Kuratórium

dtint a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszkiizök
alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről,
pályázatok kiírásáróI' elszámolások bekérésérőI,csatlakozások elfogadásáróI.
Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.
6.2.

6.3. A Kuratórium sztikség szeint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik,
valamint évente egy alkalommal köteles tájékoztatnl az Alapitőt az Alapítvány

munkájáról, különös

A

tekintettel az a|apitványi vagyon kezeléséreés felhaszná|ására.

I(uratóriumot az elnök, vagy bármely két kuratóriumi tag írásban,
hívja össze. SzabáIyszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok
legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek
tárgysorozatáról leírást kapnak' A meghívónak tartalmaznia kell a
pontokat.
6.4.

együttesen

az ülésről
és az ülés

napirendi

6.5.A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a Kuratórium
dönthet zárt úIéselrendeléséről is. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a
szabáIyszerűen összehívott ülésen a határozat meghozata|akor a tagok kétharmada
legalább jelen van. A Kuratórium döntéseit, nllt szavazással, egyhangúIaghozza.

ó.ó, A Kuratirium haÍározathozata|ában nem Yehet tészÍ,az a személy' aki vagy
akinek közeli hozzátartozója /Ptk. ó85' $. b./, élettársa (a továbbiakban együtt:
ho zzátaftoző) a hatfu ozat alapj án
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a

megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az AIapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és
nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazők személye név szerinti
megjeltiléssel. A jegyzőkönyv tarta|mazza
ülésen hozott határozatokat
^z
sorszámmal ellátva.

Az

emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását
szolgáló okiratot, |efíizrye és sorszámozva kell az A|apítvány iratai kiizött
megőrizni, folyamatos kezelését az A|apítvány képvÍselője látja el.
6.8,

A Kuratórium döntéseit a diintés időpontját követő két héten belül írásban _
igazolhatő módon - közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány Internetes

6.9.

honlapj án nyilvánoss ágr a hozza.

6.10. Az Alapítvány műkiidésévelkapcsolatosan keletkezett iratokba
^z
Alapítvány székhelyén_ az A|apítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett
időpontban - bárki betekinthet, arról saját ktiltségéremásolatot készíthet.
A Kuratórium évente egyszer az Ínternetes honlapján nyilvánosságra hozza
az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételimódját, a műktidés módját' a
mértékétés feltételeit, valamint a
támogatási lehetőségeket, illetve
^zok
működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott
6.11.

cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

7.) Felügyelő Bizottság

7.I. Az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötmillió fointot, ezért,
elkülonült felügyelő szervet nem hoz létre. Amennyiben az A|apítvány éves
bevétele meghaladja az ötmillió forintoto az |997. évi CLVI. törvény 10. $ (1)
bekezdése alapján az A|apitők - a Kuratiriumtól elkülönült _ felügyeleti szervet
köteles létrehozni.

8.) Az Alapítvány köteles aZ éves beszámoló

jóváhagyásával egyidejűleg

közhasznúsági jelentést készíteni.Aközhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium
kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalma:
számvíteli beszámoló;
a költségvetési támogatás felhasznárJása;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
cél szerinti juttatások kimutatása;
a központi költségvetési szervtől^, az elkültinített állami pénzalaptól' a helyi

önkormányzattő|,

a

kisebbségi települési önkormányzattői,

a

telepüIési

önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke;
a ktizhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke'
illetve összege;
ktizhasznú tevékenységről szóló riivid tartalmi beszámoló.

Az Alapítvány

éves beszámolójának jóváhagyása a kőzhasznúsági jelentés
elfogadásával egyidejűleg' tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium
egyhangú döntése alapján tiirténik.

9,) Az Alapítvány Vagyona felett utalványozásta jogosultak: Dr' Pereszlényi Éva,
Szikori Tiinde, Kahulits Andrea

10.) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője á|ta|
feladatkiirének ellátása során harmadik személynek okozott kárért

a

^z
Alapítvány felelős. A tisztségviselő az á|ta|a e mÍnőségben az Alapítványnak
okozott kárért a polgári jog áltatános szabályai szerint felel.

II,) Az Alapítvány vállalkozói tevékenységetis folyathat, amely azonban nem lehet
az Alapitvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vá||a|kozási tevékenységet csak
közhasznű céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszé|yeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményétnem oszthatja fe|, azt az a|apitványi célokban
me gfo

galmazott tevékenys é gekre használj a fel.

12.)

Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési

szabályokat kell alkalmazni.

Az Alapítvany közvetlen politikai tevékenységetnem folytat, szervezete pártoktól
Íiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nom nyújt' illetve azoktól támogatást nem
kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem
13.)

támogat'

14.) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium
Befektetési Szabá|yzatot készítés azt egyhangúlag fogadja el.

A jelen

alapító okiratban nem szabáIyozott kérdésekben az I987'évi 1l.sz.
törvényerejű rendelettel módosított Polgári Törvénykönyv 74lA-74/F.par,-ai, valamint
a köáasznú szervezetehől szóló |997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.
15.)

|6.)

Lz alapító - hivatkozással

a Polgári Törvénykönyv 74lC. $. (7) bekezdésére-

cselekvőképességénekelveszítésel vágY halála esetén alapítóÍ jogainak
gyakorlására Dr. Knoll Zso|t-ot (lakcím: 1021 Budapest, Pálos u. 3.) jelöli ki.

Az

Alapítvány esetleges megszűnésére a Ptk 74lE paragrafusa
Megszűnés esetén a maradék vagyon hasonló célúalapítványru szá|| át.

az

irányadó'

Jelen alapító okirat a Fővárosi Bíróság végzésévelválik érvényessé.

Budapest, 2008. november 3.

.-ú-

,,1:i**1ű
Alapító

Előtttink, mint tanúk előtt:

