UNIÓ ALAPÍTVÁNY
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRATA

amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai alapján – az 1997. évi
CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel – jogi személyként mőködı közhasznú Alapítványt hozzon
létre az alábbiak szerint:

1. Az Alapítvány neve: Unió Alapítvány
2. Az Alapítvány székhelye:
Az Alapítvány telephelye:

7626 Pécs, Felsıvámház u. 73.
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út. 5.

3. Az Alapítványt az Ifjúsági Unió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.) hozza létre
4. Az Alapítvány célja: az ifjúság számára anyagilag elérhetı szálláshelyek teremtése, vándortábori
hálózat kiépítése, az ifjúság turisztikai tevékenységének támogatása. A szabadidı értelmes és
hasznos eltöltésének támogatása a fizikai állóképesség megalapozására alkalmas sportolási,
természetjárási környezetvédelmi tevékenység támogatása. Az ifjúság számára hasznos elméleti és
gyakorlati tevékenység ösztönzése.
4.1. Az Alapítvány közhasznú státusza:
a) Kulturális tevékenység (5)
b) Természetvédelem (8)
c) Környezetvédelem (9)
d) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (10)
e) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével (14)
4.2. Alapítvány az önkormányzati feladatok ellátásával az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
a) Kulturális tevékenység
az ország különbözı területi kultúráinak megismertetése a fiatalokkal. A Tokaj vizitelep
fenntartásával, mőködtetésével lehetıséget biztosítani a fiataloknak Észak-Magyarország
megismerését táborok, vizitúrák szervezése által.
b) Természetvédelem
a természetvédelmi területek, természetvédelmi feladatok megismertetése az ifjúsággal,
különös tekintettel a vízi élıvilág védelmének lehetıségeire.
c) Környezetvédelem
természet- és környezetvédelmi táborok, programok szervezésével,
környezetvédelmi szokások (pl. szelektív hulladékgyőjtés, szemétgyőjtés erıben, stb.)
terjesztése,
d) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
az Alapítvány helyi, régiós és országos képviseletekben kívánja érvényesíteni a fiatalok
érdekeit, befolyásolni az ifjúságot érintı döntéseket. Teret ad a fiatalok véleményének,
lehetıséget érdekeik képviseletének, részt kíván venni az országos és régió szinten a társadalmi
és kulturális életben
e) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételéve
sport programokkal, korszerő táplálkozási ismeretek átadásával teszünk az egészségéért.
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4.3. Az Alapítványi szolgáltatások nyitott elérhetısége
Az Alapítvány szolgáltatásai mindenki számára nyitva állnak, azokból az Alapító Okirat
rendelkezései szerint minden természetes és jogi személy részesülhet.
Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak, ha a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá
járulnak, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.
A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt..
5. Az Alapítvány vagyona:
Az Alapítvány induló vagyona: 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint.
Az Alapítvány vagyon-felhasználási módja Alapító Okiratban felsorolt célok megvalósításának
valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az Alapítványi vagyon felhasználása pályázatok
kiírása, ösztöndíj, kérelem,költségtérítés, szociális eseti támogatás folyósítása és természetbeni
juttatás nyújtása útján történik a céljai megvalósítására.
Az alapító vagyona közadakozásból gyarapítható. Az Alapítvány nyitott, céljainak
megvalósításához bármely kül- vagy belföldi jogi vagy természetes személy anyagi eszközeinek
illetıleg egyéb vagyoni értékő jogainak juttatásával csatlakozhat, ha elfogadja az Alapítvány
célkitőzéseit. Ugyanígy a jelen okiratban megfogalmazott célokkal és feltételekkel egyetértés esetén
a fentiekben felsorolt személyek az Alapítvány számlájára pénzt utalhatnak át, illetıleg más
vagyoni értékő dolgot vagy tevékenységet ajánlhatnak fel. A hozzájárulás nem vonható vissza, s
ugyancsak kizárt az Alapítványi hozzájárulás – az Alapítványi tevékenység folytán történı –
növekményének hozadékának az Alapítványból történı kivonása.
Az Alapítvány vagyona gazdálkodói, vállalkozói tevékenységének bevételeibıl is tovább
növelhetı. Az Alapítvány célkitőzéseinek konkrét tevékenységi formában történı megvalósításakor
anyagi forrásként az Alapítvány ingó és ingatlan vagyonának kamatait és egyéb hozadékait
használja fel. A fel nem használt kamatot és az induló tıkén kívül felajánlott, illetıleg szerzett
pénzösszegek az Alapítvány vagyonát növelik.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban
meghatározott tevékenységre fordíthatja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártpolitikai tevékenységet nem
végezhet, továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választásokon jelöltet
nem állíthat és nem támogathat. Az Alapítvány és szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújthat. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott
befektetési szabályzat alapján folytathat.
6.

Az Alapítvány kezelı szerve és képviselete:
Az Alapítvány képviseletére, az Alapítvány vagyonának kezelésére az alapító 4 tagú Kuratóriumot
hoz létre.
A Kuratórium elnöke: Háber János, Pécs, 7627 Szivárvány u. 2. szám alatti lakos
A Kuratórium tagja:
Gyırfi Gyula, 7186 Nagyvejke, Fı út. 102. szám alatti lakos
A Kuratórium tagja:
Kósa Zoltán, 7621 Pécs, Szent Mór u. 2. szám alatti lakos
A Kuratórium tagja:
Baka Ferenc, 7100 Szekszárd, Bikavér u. 1. szám alatti lakos
A Kuratórium dönt az Alapítvánnyal kapcsolatos koncepcionális és operatív ügyekben.
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Két kuratóriumi ülés között az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. A Kuratórium nevében
annak elnöke egyedül jogosult - akadályoztatása esetén általa írásban meghatalmazott
Kuratóriumtag személy – az Alapítvány képviseletében eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett
való rendelkezéshez minden esetben a Kuratórium Elnökének a banknál bejelentett módon aláírása
szükséges.
A Kuratórium összehívásáról évente legalább egy alkalommal az elnök köteles gondoskodni a
napirend közlésével. A Kuratórium szükség szerint, vagy bármely tag kívánságára történı
összehívása esetén ülésezik. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerően
összehívott ülésen a tagok több mint a fele jelen van. A Kuratórium általában nyílt szavazással,
egyszerő szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlıség esetén a levezetıelnök szavazata dönt. Ez alól
kivételt maga a Kuratórium állapíthat meg. A Kuratórium döntéseket hozhat úgynevezett
távhívással – mivel tagjai esetleg az ország távol esı részein laknak – mely döntéseket a 3 héten
belül aláírásukkal hitelesítik.
A Kuratórium jelen alapító okiratban meghatározott elvek keretei között mőködésének szabályait,
ügyrendjét maga határozza meg.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit az elnöke vezeti.
A Kuratórium kizárólagos hatásköre a pénzügyi tervrıl és éves beszámolóról, valamint a
közhasznúsági jelentés elfogadásáról való döntés.
A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, illetve
bármilyen más elınyben részesül, vagy a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt.
A Kuratórium határozatait meghozataluk után be kell vezetni a határozatok könyvébe, amely
tartalmazza a határozat idıpontját, tartalmát, hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzık
számarányát, valamint személyét. A határozatokat az érintetteknek a Kuratórium Elnöke
határozathozatalt követı 8 napon belül írásban megküldi. A határozatok könyvébe foglaltakról
kérésre az elnök bárkinek tájékoztatást ad.
Az Alapítvány mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki
betekinthet, a Kuratórium Elnökével egyeztetett idıpontban, illetve az éves közhasznúsági
jelentésbıl saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium döntéseit az elnök nyilvánosságra
hozza az Alapítvány internetes honlapján. Az Alapítvány mőködésének módjáró, szolgáltatásai
igénybevétele módjáró, valamint beszámolói közléseirıl az Alapítvány internetes honlapján
tájékoztatja a nyilvánosságot.
A közhasznúsági jelentés
Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést
készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfıbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót.
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7. Az Alapítvány tisztségviselıire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét
megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium Elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
8. A felügyelı bizottság:
Az alapító felügyelı bizottságot hoz létre.
Tagjai:
A Felügyelı Bizottság elnöke: Dudás Tímea, Budapest, 1039 Jendrassik Gy. u. 2. sz. alatti
lakos
Dobrovodszki Gabriella, 7694 Hosszúhetény, Ormándi u.
A Felügyelı Bizottság tagja:
51/a. sz. alatti lakos
A Felügyelı Bizottság tagja:
Mercz Károly, 7100 Szekszárd, Lehel u. 3/b sz. alatti lakos
A felügyelı szerv ellenırzi a közhasznú szervezet mőködését és gazdálkodását. Ennek során a
vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelı szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelı szerv köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését
teszi szükségessé;
b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a felügyelı szerv indítványára - annak megtételétıl számított harminc napon
belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
felügyelı szerv is jogosult.
A Kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelı szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az FB mőködésére a Kuratórium mőködési szabályait kell értelem szerően alkalmazni.
9. Az alapító okirat hatálya: jelen Alapítvány határozatlan idıre jön létre.
Megszőnése esetén az Alapítványi vagyont - a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után - a
Kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs, vagy döntés nem születik úgy hasonló
célú Alapítvány támogatására kell fordítani.
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