
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
    
 

   
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angyali Szolgálat Alapítvány 
 
 

Alapító Okirata 





 

 

tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb 

társadalmi élet kialakulásához. 

II.-6. Az alapítvány munkájában résztvevk céljuknak tekintik, a természet és az állatok 

védelmét is és lehetségeikhez mérten az állatok segítését (szükség szerint, táplálás 

elhelyezés). 

II.-7. Az alapítvány tevékenységének kedvezményezettje minden olyan magánszemély -

kortól, nemtl, vallástól, faji hovatartozástól függetlenül- illetve jogi személy, aki 

elfogadja az alapítvány által számára felajánlott segítséget. 

 

III. Az alapítvány nyitott, ahhoz -az alapító okirat rendelkezéseinek elfogadása esetén- bármely 

természetes és jogi személy csatlakozhat. 

 

IV. Az alapítvány induló vagyona: 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint, amelyet az Alapító az 

OTP Bank XIX.  kerületi fiókjában a jelen alapító okirat els aláírásával azonos napon az 

alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezett el. Az induló vagyont, 

kamatait, valamint a különböz pályázatokból származó bevételeket, más személyektl 

kapott juttatásokat és az alapítvány egyéb bevételeit csak és kizárólag a II. pontban 

feltüntetett célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására 

lehet fordítani. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt a létesít okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

Az alapítvány céljai elérésében alapító vagyoni hozzájárulásán túl elssorban a támogatók 

folyamatos anyagi és szellemi adományaira számít illetve az önkéntesek felajánlott 

munkavégzésre, melyet több helyrl is megersítettek. 

 

V. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet egyáltalán nem folytat, szervezete pártoktól 

független, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgylési 

képvisel-jelölteket nem állít és nem támogat. 

 

VI. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján 

legkésbb minden év június 30-áig nyilvánosságra hozza. A közhasznúsági jelentését 

(Beszámoló és Szakmai jelentés) a tárgyévet követ évben, legkésbb június 30-áig saját 



 

 

honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhet módon közzéteszi. A 

jelentésbe ily módon bárki betekinthet. 

 

VII. Az alapítvány a következ közhasznú tevékenységeket végzi: Az 1997. évi CLVI. törvény a 

közhasznú szervezetekrl 26.§  

-1. pontja értelmében: „egészségmegrzés, betegségmegelzés, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység” 

-2. pontja értelmében: „szociális tevékenység, családsegítés” 

-3. pontja értelmében: „tudományos tevékenység, kutatás” 

-4. pontja értelmében: „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” 

-5. pontja értelmében: „kulturális tevékenység” 

-8. pontja értelmében: „természetvédelem, állatvédelem” 

 

VIII. Az alapítvány kezelje a Kuratórium. 

a)  A Kuratórium három tagból áll. A Kuratóriumi tagokat az Alapító 

határozott, 1 éves idtartamra kéri fel, ami több alkalommal 

meghosszabbítható. A megbízatás csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) 

bek.] vonható vissza. A Kuratórium tagjai indokolt esetben költségtérítésben 

részesülhetnek.  

    Az alapítvány második Kuratóriumának összetétele:      - Bársony Ferenc Kuratóriumi elnök (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca   34. II/5.),      - Sándor Ferenc Alex (1194 Budapest, Katona József utca 24.), akit az 

alapító az alapítvány képviseletére felhatalmaz és megbíz,      - Elsik Gábor (2013 Pomáz, IV. Béla utca 6.) Kuratóriumi tagok. 

b)  A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart. 

Az ülést a Kuratórium elnöke hívja össze, az ülésre szóló, a javasolt 

napirendet is tartalmazó írásbeli meghívót a Kuratóriumi tagok részére 

legalább az ülést megelz 8 nappal postázni kell. A Kuratórium évente egy 

alkalommal tájékoztatja az Alapítót az alapítvány munkájáról, különös 

tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. 



 

 

c)  A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, 

aki vagy akinek közeli hozzátartozója, illetve élettársa a határozat alapján 

kötelezettség, vagy felelsség alól mentesül, vagy bármilyen más elnyben 

részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. A 

Kuratórium tagjai, megbízatásuk ideje alatt, az alapítványhoz támogatási 

kérelemmel nem fordulhatnak. 

 d) A Kuratórium határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja megjelent. A 

Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Az 

alapítvány éves beszámolójának elfogadásához a Kuratórium valamennyi 

tagjának egyetért szavazata szükséges. A közhasznúsági jelentés elfogadása 

a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

e) A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon a Kuratórium elnökének történt 

elzetes bejelentést követen, bárki részt vehet, kivéve, ha az személyiségi 

jogokat sértene. 

f) A Kuratórium üléseirl rövid emlékeztett kell felvenni, amely tartalmazza a 

jelenlévk nevét, a tárgyalt napirendi pontokat  a hozott határozatokat , a 

határozatok tartalmát és idpontját. Az emlékeztetben fel kell tüntetni a 

határozatok hatályát, valamint a határozatot támogatók és a határozat ellen 

szavazók számát. A Kuratórium határozatait a Határozatok Könyvében 

sorszámozva nyilván kell tartani. Az emlékeztett és a jegyzkönyvet, mint 

a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefzve és sorszámozva kell 

az alapítvány iratai között megrizni, folyamatos kezelését az alapítvány 

képviselje látja el. 

g) A Kuratórium üléseirl készült emlékeztett meg kell küldeni írásban 

azoknak, akikre a határozat vonatkozik, s a döntéseket az alapítvány 

székhelyén ki kell függeszteni illetve honlapján elérhetvé tenni. 

h) Az alapítvány illetve a Kuratórium mködésével kapcsolatban keletkezett 

iratokba, a Kuratórium elnökével történt elzetes idpont egyeztetést 

követen, bárki betekinthet. 

i)  Az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat, a mködésre vonatkozó 

adatokat, valamint az alapítvány éves beszámolóját az alapítvány székhelyén 

ki kell függeszteni. A megjelentetésért a Kuratórium elnöke a felels. 



 

 

j) Az alapítvány megszntét követ két évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszntét megelz két évben legalább 

egy évig – vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény 

szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

k) A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 

érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 

tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

IX. Az alapítvány képviseljének kijelölésére az alapító jogosult [Ptk. 74/C. § (1)-(4) bek.]. 

 

X.  Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejleg – közhasznúsági 

jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

A közhasznúsági jelentés tartalma: 

! számviteli beszámoló; 

! a költségvetési támogatás felhasználása; 

! a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; 

! cél szerinti juttatások kimutatása; 

! a központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától kapott támogatás mértéke; 

! a közhasznú szervezet vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege; 

! közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámoló. 

 

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával 

egyidejleg – a tárgyévet követ év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján 

történik. 

 

XI. Az alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az Alapító 

elkülönült felügyel szervet (felügyel bizottság) nem hoz létre. Amennyiben az Alapítvány 




