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Az Áthidaló Alapítvány

alapító okirata

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján működő alapítvány létrehozását határozta cl.

1. Az alapító neve: Bartók Zsolt
anyja neve: Bálint Zsuzsanna
lakóhelye: 2030 Erd, Kárpitos utca 63.

Az Alapító az alábbiak szerint rendelkezik arról, hogy a törvényben biztosított jogainak gyakorlására (tartós
és végleges cselekvőképtelenség, halál esetére) maga helyett más személy legyen kijelölve.

Neve: Holló Ágnes
Anyja neve: Csonka Agnes
Lakóhelye: 2030 Erd, Kárpitos utca 63.

2. Az alapítvány neve: Athidaló Alapítvány

Az alapítvány rövid neve:

Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése:

3. Az alapítvány székhelye: 1065 Budapest, Révay köz 4.

4. Az alapítvány honlapjának címe: athidaloalapitvany.hu

5. Az alapítói induló vagyon: 300 000,- Ft, azaz háromszázezer forint
készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

6. Az alapítvány célja: Segítséget és reményt nyújtani a kilátástalan helyzetbe került, rászoruló
embereknek. Támaszt nyújtani azoknak, akiket a családjuk, a társadalom, és a szociális háló
nem tud segíteni, magukra maradtak, nincs kihez forduljanak. Krízis helyzetben lévő emberek,
családok, egyedül gyermeküket nevelő szülők problémáinak kezelése, megsegítése. Szociális
háló létrehozása, önsegítés, munkába állás, életminőség javítás, támogatása, ide értve a csalá
dok közös foglalkozásait is. Karitatív tevékenység, a szociálisan rászoruló emberek mentális és
anyagi támogatása.

7. Az alapítvány tevékenysége:

7.1.! Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
[Ectv. 34. ~ (1) bekezdés a.) pont]
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Felnőttképzési tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatás

1998. évi LXXXIV törvény a családok
támogatásáról

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok
biztosáról

2013. évi LXXVII. törvény afelnőttképzésről
25.’~’. (b)

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet afelnőtt
képzésről szóló törvény végrehajtásáról

Az alapítvány tevékenységének részletes bemutatása
a) Tárgyi eszközökkel való segítségnyújtás p1.: ruhanemű, háztartási eszközök, iskolaszerek,

tüzelőanyag biztosítása, élelmiszer segélycsomagok, játékok stb. beszerzése, kiosztása,
eljuttatása a rászorulók részére, karitatív tevékenység.

b) Segítségnyújtás bajba jutott emberek, családok otthonainak megmentésében, felújításában,
a megfelelő életkörülmények lehetővé tételével p1.: ház, lakás fűtésének megoldhatósága,
korszerűsítése, vízvezetékek, elektromos hálózat stb. felújításához adománnyal való Segít
ségnyújtás, vagy a megfelelő szakember felajánlásának segítségével, önkéntesek munkájá
nak a bevonásával.

c) Lakhatási támogatás nyújtása, ha elvesztették a házukat, lakásukat akkor átmeneti otthon
keresése, és azokba való elhelyezésük. Szociális segély nyújtása.

d) Munkahely elvesztése esetén a rászorultat Segíteni a számára lehető legmegfelelőbb híva
[ás nwg1~lálásálrnii, wiwiitiyib~ii sz~1kséges álképzés és ii’~in áll te11d~lk~Lésé1~ ttiuiak ősz
szege, a tanulmányok díj ának megfmanszírozása (ehhez vállalnia kell, hogy utána abban a
szakmában fog legalább 5 évet dolgozni), és munkahely keresésében való segítségnyújtás.

e) Elszigetelt, perifériára szorult emberek közösségekbe való integrálása, vagy csak magá
nyuk enyhítése érdekében telefonos vagy személyes kapcsolattartás vagy, és hasonló hely
zetben lévő emberrel összekapcsolódás, hogy egymás segítségére lehessenek.

f) Idős emberek gondozása, bevásárlás, takarítás, ügyintézés stb.

g) A krízist megélő személyek megfelelő információkhoz való juttatása azzal kapcsolatban,
hogy mikor milyen panaszukkal kihez, vagy milyen szervezethez tudnak fordulni további
segítségért. A rászorulót összekapcsolni azzal a személlyel, céggel vagy jogi személlyel,
szervezettel, aki támogatást, megoldást tud nyújtani az adott problémájára.

Szociális támogatás

Érdekvédelem

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely

Családsegítés,
karitatív tevékenység

Emberi jogok védelme

Önálló életvitelnek fenntartása, Lakhatási támogatás 1993. évi III tv. szociális igazgatásról és
illetve elősegítése érdekében szociális ellátásokról 75.’~’
biztosított ellátás

Rászoruló személyek Rehabilitáció, szociális ellátás, 1993. évi III. lv. szociális igazgatásról és
életvezetési képességének szociális segély nyújtása szociális ellátásokról 2.’SV
kialakítása, ill. helyreállítása 2011. évi CLXXXIX törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól 13.’~’.

Oktatás támogatása,
ösztöndíj nyújtása
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h) Támogatni a Gyermekjóléti Szolgálatokat, a Lakásotthonokból utcára került fiatal állami
gondozottakkal, és a bántalmazott gyermekekkel kapcsolatosan.

i) Segítséget nyújtani a testi-lelki egészségi állapot javulásához. Szükség esetén lehetőséget
biztosítani, hogy a probléma végleges megoldásához életvezetési tanácsadást kapjon, vagy
személyiségfejlesztő önismereti tréningen vegyen részt szakemberek közreműködésével.

j) Házak, létesítmények megvalósítása, ahol gyermeküket egyedül nevelő, bajba jutott szü
lők számára biztonságos, védelmező, nyugodt, szerető átmeneti otthont tudunk biztosítani.

k) Webshop működtetése, ahol a munkanélküli, vagy létminimum alatt élő emberek, és ön
kéntesek Saját kezű munkáit hirdetjük, áruljuk.

1) Mindezen célok megvalósításához adománygyűjtő akciók, projektek, rendezvények
szervezése, rendezése, lebonyolítása. Média felületeken való reklámok megjelenítése,
szórólapok készíttetése, szétszórása, más egyéb megfelelő marketing tevékenységek
végzése adománygyűjtés szempontjából. Pályázati kiírásokon való részvételek,
magánszemélyek, cégek, vállalatok, vállalkozók, önkéntesek keresése, bevonása a
segítségnyújtásba. A munkánkat elősegítő egyéb szervezetek, alapítványok, egyesületekkel
való közös segítő munka. Közös programok, táborok, klubok szervezése, hasonló
problémával küzdő emberek számára.

m) A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés keretein belül az egyenlő esélyek és
hozzáférés előmozdítása, illetve a társadalmi kirekesztések elleni küzdelem elősegítése.

7.2.! Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki
részesülhet.

7.3.! Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát
a www.athidaloalapitvany.hu internetes honlapj án, az alapítvány székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet minden év május 31. napjáig a www athidaloalapitvany.hu internetes honlapján és
az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. ~ (3) bekezdés d.)
pontja]

8 A~’ ~‘lapítvánv jcllege~

8.1.! Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes ésjogi személy bármikor
az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A
csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A
csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni
juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2.! Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. ~ (1) bekezdés d.) pont]

9. Az alapítvány időtartama:

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
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10. Az alapítványi vagyon felhasználása:

10.1.! Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2.! Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően
az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott
adomány fordítható.

10.3.! Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4.! Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10.5! Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
[Ectv. 34. ~ (1) bekezdés b.) pont]

10.6.! Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja

[Ectv. 34. ~ (1) bekezdés c.) pont]

11. Az alapítvány ügyvezető szerve:

11.1.! Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére négy természetes személyből álló kuratóriumot
nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke: Holló Ágnes

lakcíme: 2030 Érd, Kárpitos utca 63.
Anyja neve: Csonka Agnes.

A kuratórium tagja Nemeshanyi Zsuzsanna

lakcíme: 1131, Bp. Jéggyár u. 8. 3/6.
anyja neve: Takács Mária Zsuzsarma

~\ kuratórium tagja Szepesinó Bogdún Melindn Tínioa

lakcíme: 1068 Budapest, Szófia utca 31. fsz. 2/a.
anyja neve: Partos Katalin

A kuratórium tagja Szórát Ildikó

lakcíme: 1142 Budapest, Kassai utca 3/C. 2. a
anyja neve: Tiba Márta Eva

Az Alapítvány teljes képviseletére Holló Ágnes kuratóriumi elnök jogosult. a megillető
képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
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Az alapítvány korlátozott képviseletére Nemeshanyi Zsuzsanna kuratóriumi tag jogosult.
Képviseleti jogának terjedelme korlátozott az alábbiak szerint:
- bankszámla feletti rendelkezési jog,
- működéssel kapcsolatos szerződések megkötése,
- küldemények átvétele.
Képviseleti jogának gyakorlásának módj a: önálló

11.2.! A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli
ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. ~ (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. * (3), (4) bekezdésében, a Btk.

61.* (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. ~ - 39. ~-ban foglalt összeférhetetlenségi
és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

- a Ptk. 3:398. ~ (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.3.! Akuratórium kizárólagos feladat-és hatásköre:
- A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a

szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok
elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

- Dönt az Alapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, költségvetési tervet készít.
- Gondoskodik a jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend kialakításáról, az abban

foglalt kötelezettség teljesítéséről.
- Elfogadja a tevékenységről és gazdálkodásról szóló éves számviteli beszámolót, kiegészítő

mellékletet.
- Elkészítteti és jóvá hagyja az Alapítvány szabályzatait.
- Elkészíti és közzé teszi a szakmai beszámolót, közhasznúsági jelentést.
- Jóvá hagyja azAlapítványnak felajánlott adományok, juttatások befogadását.
- Dönt a szakmai projektek megvalósításáról, kapott adományok, juttatások felhasználásáról.
- A kuratóriumhoz érkezett szociális segély, ösztöndíj kérelmeket felülvizsgálja, és dönt azok

elfogadásáról vagy elutasításáról.
- Pályázatokat ír ki, illetve dönt az Alapítvány pályázatokon való részvételéről.
- A kuratóriumi elnök felett, - amennyiben az Alapítványban a törvény által meghatározott

módon szerződés szerinti munkát végez, - a munkáltatói jogokat a kuratórium korlátozott
képviseleti joggal felruházott tagj a gyakorolja.

A kuratórium elnöke:
- Irányítja a kuratórium munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány

alkalmazottaival szemben
- Összehívja és vezeti a kuratórium üléseit, Végre hajtja, illetve végre hajtatja annak határozatait.
- Irányítja az Alapítvány operatív tevékenységét.
- Ellenőrzi ésjóvá hagyja azAlapítvány pénzügyi tranzakcióit.

11.4.! A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: Pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként,
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
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11.5.! A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. [Ectv. 37. ~
(1) bekezdés]
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi
pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni,
hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteijen.

11.6.! A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az
alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.

11.7.! A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát — ha az
alapító okirat másként nem rendelkezik— mind a négy tagjelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel,
míg három tag esetén egyhangúlag hozza. A beszámoló és a mérlegjóváhagyásáról, valamint ezzel
egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv.
37. ~ (2) bekezdés d.) pont]

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f1 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.8.! A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát
követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján
történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. ~ (3) b) pont]

11.9.! A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve),
amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. [Ectv. 37. ~ (3) bekezdés a.) pont]

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és
más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az
iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kilelölt kuratóriumi tag az igény hejelentését
követő 8 napon belül az alapitvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. ~ (3) bekezdés c.) pont]

11.10.! A kuratórium tagjait, mint vezető tisztségviselők az Alapítványban folytatott tevékenységükért
díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

Az Alapítvány intézményében végzett munka (telefonos ügyelet, szakszolgálat, foglalkozás
vezetés, stb.) nem tartozik a kuratóriumi tagok feladatkörébe, az elvégzett munkáért a törvény
által előírt szerződéssel fizetés adható.

12. Összeférhetetlenségi szabályok:

12.1.! Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. ~ (2) bek.
i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2.! Az alapítvány kedvezményezettj e és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagj a.
Az alapító !alapítói jogok gyakorlójaJ, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem
lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3.! 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.

12.4.! A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt
- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,
a.! amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó
és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d.! amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. ~ (1) és (2) bekezdés]

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre 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 rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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