
,,A beszélő siketért" Alapítvány Alapító Okirata

A hallássérült gyermekek nevelését - oktatását ellátó Ilallássérültek Óvodája, Általános
Iskolája, Speciáús Szakiskolája, EGYMI és Kollégiumában (1147 Budapest, Cinkotai út
I25 I37.) elhelyezett növendékek fejlesztésének színvonalasabbá tétele érdekében
alapíWárytrhozunk létre, az alábbiak szerint:

1. Az alapítvány neve: ,,A beszélő siketért" Alapítvány

2. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 19 1 4. sorszám
Fővarosi Bíróság, Budapest, 1991. aug. 08.

3. Az alapítvány székhelye: 1 147 Budapest, Cinkotaitli" I25 - 737.

4. Alapító: Tóth Eson (snjl. ideje:

Az alapítvény önálló jogi szeméIy,hatátozatlan időre létesült.

5. Az alapítvány célja:
a.) Az óvodában, iskolában és diákotthonban folyó nevelés és oktatás feltételeit

j avító korszerű eszközök, berendezések beszerzése.
b.) Ismeretterjesztő, szabadidős, kulturális és az iskolai hagyományokat ápoló

programok költségeihe z hozzitlárulás.
c.) A rászorulő tanulók anyagi támogatása: étkezési, gondozási dij, taneszköz,

iskolai felszerelés, táborozás, kirándulás költségeihez hozzájárulás.
d.) Foglalkozások szervezésének támogatása, a gyengébb képességű tanulók

felzfukőztatására és a tehetséges növendékek képességeinek
kibontakoztatására.

6. Az alapítvány vagyona, bevételei:
Az atapítvány induló vagyona 300. 000 Ft, azaz háromszázezer Ft volt, mely a

P o stab ankn ál v ezetett számlán került elhel yez ésre.

Az alapítvíny színn|qára a befizetés forintban és devtzában is történhet" Az utóbbi
e s etb en a ho zzáj átrul ást d eviz a száml,át kell elhelyezni.

Az alapítvány b evételei :
a) az alapítván}i éves vagyon hozadéka
b) az alapítványhoz csatiakoző jog, és természetes szemólyek befizetései,

felajánlásai
c.) az alapítvány saját gazdálkodásából származó nyereség



C-

7. Az alapítványi vagyon felhasználása
Az alápítvánvi .eűi megvalósítása érdekében csak az aiapítványi vagYon 100" 000 Ft,

uru, 
"gyrráz,ezq 

forint feletti részéthasználhatja fe1 a kuratórium,

A maradék 100. 000 Ft, aZaZ egyszázezer forint, klzfuőIag aZ alapítvány

megszűntetésekor hasmálható fel. Az a|apítvány, gazdaságilvállalkozási

tevékenységet csak a közhasznű, illetve az 5. pontban me$atározott céljainak

m e gv al Ó s ít ás a érd ekéb en, azokat n em ve s z é1 y eztetv e v é gezhet.

A gazdá|kodása során elért nyereséget az alapítvány nem osztja fel, azt kizárőIag a

tetáito okiratban me ghatározott célj ai elérésére fordíthatj a.

Az alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott Befektetési

S zab áIy z at alapj án fo 11,t athat.

Amennyibe n a, arupiirány éves árbevétele meghaladja az 50 millió Ft_ot, az alapítő a

kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre,

8. Az anyagi támogatás formája: Az a|apítvány pénzbeli támogatást nyfut az alapíNány

céljának ..r"guuú.rrlása érdókében. Adományoző személytől átvett, nem pénzbeli

adómány kio sztás áró1, támo gatottho z j uttatás áró 1 a kuratórium határ oz,

9. A támogatottak, kedvezményezetiek köre: Az alapítvány céljait ,megvalósító
támogatásból a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,

EGYMI és Kollégiuma (II47 Budapest, Cinkotai út I25" 131") növendékei

részesülhetnek"

10. A támogatás, szolgáltatás igénybevételének módja:

A cé1 szerinti taáogatast áug"p a tanulók, vagy nevükben, szüleik, nevelőszüleik,

pedagógusaik igen,iemetik íúsban, a kuratórium felhívása, páIyinata, illetve a

rászorultsági igZny jelentkezése, az eszközök szükségessége, vagy a programok

szewezése kapcsán.

11" Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Az alapítvány a céljának megvalósítÁa érdekébeíl az alábbi tevékenYségeket végzi,

amelyek aZOIy evi crxxv. törvény szerint köáasznú tevékenységnek minősÜlnek,

azaz jogszabályban meghatározoti áI]lami vagy önkormányzati közfeladatok,

amelyóknek teljesítését ; alapitvány tevékenysége közvetlenül vagy közvetve

szo|gáIja:

Nevelés és oktatás terén a sajátos nevelési igényu hallássérült Óvodás, általános- és

középiskolás tanulók fejlesxéiét segítő eszközök (p1. számítógép, szoftveí, lexikon,

tankönyvek, stb.) beszeizése, valamint felzárkőztatást és tehetséggondozást szolgáIŐ

fejlesztő foglalkozások anyagi támogatásával a fogyatékosság okozta hátrányok

megsnínését,ésazesélyegyenlőségetkívánjukelősegíteni.
Jogszabályhely: 201 t. e"i-cxc. tórvény a nemzeti köznevelésről 4. §. (1) a.) _ u.)

Szociális tevékenység keretében a

eszközök beszerzése, foglalkozások,
Jogszabályhely: 2011. évi CCXI. tv,

hátrányos helyzetű családok anyagi támogatása

pro gramok megvalósítása során.

a családok védelméről 2. §.

í?-:



Egészségm egőrzéshez, betegségmegelőzéshez kapcsolódóan szabadidős (erdei
iskola, tábor, kirándulás) programok szewezése és anyagi támogatása.
Jogszabályhely: 2011. évi CXC" tv" 4ó.§. (6.) f.)

Sport: A hallásséniltek szabadidős tömeg- és versenysportjának felkarolása, eszközök
beszerzésével, sportprogramok költségeinek fedezésével.
Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországhelyl, önkormányzatairől
13. §. (1.) 15.; 20II. évi CXC. tv.46.§. (6 ) f")

Kulturális tevékenységek támogatása: együttműködés és anyagi hozzillárulás a
Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája Speciális Szakiskolája, EGYMI és

Diákotthona áItal szervezett hagyományőrző kulturális programok, a nemzeti
emiékhelyek felkeres é sét céIző es emények me gvaló sít áséú,rcz.

Jogszabályhely: 1991. XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik feladat - és

hatásköreirőI I2I.§. a") -b.),2011. évi CXC . tv. 46. §. (6.) f.)

12. Az alapítvány jellege:
Az alapitvány nyitott, abhoz bárki - aki cóljaival egyet ért - korlátozás nélkül
csatlakozhat, az adomány felhasználásába azonban nem szólhat bele, kivéve, ha az
adomány meghatározott célra történő fordításának kötelezettségét az alapítvány
kuratóriumánál e|őzetesen bejelentette, és a kuratórium az adományt, az adományoző
által megjelölt megkötésekkel is elfogadta. Ugyanez vonatkozik a nem pénzbeli
adomány felaj ánlására is.

13. Az alapítvány kezelője:
Az alapivány kezelőszerve az alapító által létrehozott öttagú kuratórium. A
kuratórium egy elnökből és négy tagból áll, valamennyien vezető tisáségviselőnek
minősülnek. Az alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a Kh.tv. 38.§
és 39.§- ban szereplő összeferhetetlenségi szabályokat.

A kuratórium székhelye: 1 147 Budapest, Cinkotaí űt I25 - I37 "

A kuratórium tagiai:

Kézdi Klára 1106 Budapest, Gyakorlő u" 4l I.. 1" em. 5.
Kovács Szilvia 1094 Budapest, Márton u. 30" fdsz,2. a"

Metercsik Sándorné 1044 Budapest, Székes dűlő sor 4. d.

Szabó Zsuzsánna 2220Yecsés Diófa u. 9.

Tóth Egon, 7Il4 Budapest, Fadrusz u. 06., felem. 05.

A kuratórium elnökét és az alapitvány képviseletére jogosult személyeket-
kuratórium tagjai közül - az alapítőjelöli ki.

A kuratórium elnöke: szabó zsuzsánna
Az alapítvány képviselői: Szabó Zsuzsánna és Kézdi Klára
Az alapitvánl.t mindkét képviselő önállóan is teljes jogkönel képviselheti. Mindkét
képviselő képviselői j o go sultsága általáno s, mindenre kiterj edő 

"
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Az elnök feladata:

a.) előkészíti, összehívja és levezeti a kuratórium üléseit,
b.) végrehajtja a kuratórium döntéseit,
c.) ellenőrzi és irányítj a az alapítvány működését és gazdáIkodását,
d.) évente egy alkalommal beszámol az alapítónak az alapítvány
tevékenységéről

A képviselők feladata:

a.) az alapitvány képviselete,
b.) az alapítvány bankszámlája felett a képviselők önállóan rendelkeznek.

A kuratórium tagiának megbízatása megszűnik:

a.) ataglemondásával,
b.) visszahívással,
c.) a tag halálával

Ha a kuratórium tagja tevékenységével az alapítvány munkáját nehezíti vagy
veszélyezteti, az alapitó a tagot visszahívhatja, és új tagot jelölhet ki a helyére.

14. A kuratórium jogköre és feladatai:

a,) dönt az d,apítvány javára összegyűjtött pénzeszközök, adományok,
i 1 lető 1e g vagyoni értékű szolgáltatás ok fe lhasználásaró l,
b.) elbírálja a 1 1. pontban szereplő támogatások elnyerése érdekében

előterjesztett kérelmeket, páIyázatot ír ki az ugyanott szereplő támogatások
odaítélése érdekében,

c.) dönt az alapitvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadásáról,
d.) dönt az alapítvány működését, illetőleg gazdálkodását érintő egyéb

kérdésekben.
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják eI.
Igazolt költségeik megtédtésére azonban igényt tarthatnak. Tiszteletdíjban

ré s ze s íthető az alapítv ány gazdas á gi ü gye inek vite l ével me gb ízott s zemé l y.
Ezen kívül a kuratóium az alapítványi vagyon terhére kizárőIag olyan

kif,rzetéseket és felhasználásokat engedélyezhet, melyek megfelelnek az 5,
pontban fo glalt céloknak"

15. A kuratórium eljárása, döntéshozatal:
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer, ülést tart.
Üléseit az elnök hívja össze oly módon, hogy az arcőI szóló - a napirendeket is
Ártalmaző - írásbeli értesítést a kuratórium tagtru legalább nyolc nappal az ülés
időpontj a előtt megkapj ak.
A kuratórium ülései nyilvánosak. T-"') /

\ Cr-.
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A kuratórium akkor hatírazatképes, ha döntése meghozatalakor legalább 3 tagja jelen
van. Határo zatait a kuratórium nyílt szav azással, e gyszeni szótö bb sé g gel ho zza me g.

Az alapítvány éves beszámolójának, illetőleg köáasznúsági jelentésének
elfogadásához legalább 4 kuratóriumi tag igenlő szavazata szükséges.
A kuratórium döntéseiről határozatokat hoz, melyek az ülés jegyzőkönyvében
kenilnek rögzítésre.
Az adott döntés meghozatalában nem vehet részt az a kurátor, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, illetőleg élettársa, a kuratórium döntése aIapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b.) bármely más előnyben részesül,
c.) akivel, vagy akinek közeli hozzátartozőjával, élettársával - döntés alapján -

az alapitvény, szerződést köt,
d.) a döntésben egyébként érdekelt,

16. Határozatok és nyilvánosság:
A kuratórium döntéseit az alapítvány ügyintéző szerve nyilvántartj a az üIésről készült
jegyzőkönyvben. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát a
támo g ató k é s e l 1 e nző k s zárnar ány át, szeméIy ét.

Az elnök gondoskodlk az alapítvány döntéseinek az érintettekkel való közléséről
írásb an, i gazolhatő módon.
A kuratórium döntéseit az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza
nyilvánosságra.
Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet az
alapítv ány székhelyén, el őre e gyeáetett időpontban.
Az alapítvány működésének módjáról, szolgáItatásai igénybevételének lehetőségéről,
valamint beszámolóiról időszaki kiadványaiban és az iskola honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.

17. Az alapitvény politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól firggetlen, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányz ati v áIasztáson j el ö J tet nem állít.

18" A jelen, módosított alapítő okirattal az alapitő mindazon rendelkezéseket
felülvizsgálta és szükség szerint módosította, amelyek nem feleltek meg a

2014. március 15. napján hatályba lépő Polgári Törvénykönyv szabályainak
(Ptk. 11. § (i) bek.), s ezzel a felülvizsgálatta| az alapítő döntött a Ptk. szabáIyaival
összhangban álló továbbműködésről. (Ptk. 9. § (2) bek.)

19. A jelen okiratban nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló
20í3. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznű jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201I. évi CLXXV. törvény
szab áIy ut kell alkalmazni.

Budapest, 2014. augusztus 25.



Módosítások jelölése:
-bejegyzendő, új adatok: a szöveg aláhűzása
-törlendő adatok: a szöveg ferde zfuőjelek között

Nyilatkozat

Kérelmező lgazolja, hogy a 2011. évi CDC(XI. törvény 38"§(2) bekezdése szerint a létesítő
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások aiapján
hatályos tartalmának,

Budapest, 2014. augusztus 25.

Tanú I. . :.9.*§..r...f .|.l.?./}...

Lakcím:. " Z§gq, . V"4' 9^ ",..§.+"0.t .rÁ..6'.

Tanú rl.:. L|LÉ.x.i...Y §*,§.+.. i.rd *,

].^lP.r.d. . P.í**+§ .--]. n*rt=

Tóth Egoti alapító


