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Alulirott alapito a polg6ri Tdrvdnykonyvvonatkoz6elofr6sairafigyeiemmel,tartoskozdrdeku
jelen alapit6okirattal, az allbbiakbanrogzitetttartalommalalapitv6nyt
c6lok megvutOtitararu,
hoz letre.
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1. Az alapitv6nyelnevezdse:
PATHMOSZ Alapitvany

, i,
Pathmoszegy bibliai kis gdrog sziget, mely szigeten,J6nosevangdlistairta a Jelendsek
konyv6t, amelyetIsten Szentlelke,,diktfLlt"a szivdbeds 6 adta tov6bb. A konyvben-tobbek
kozott - az emberjovojdrol esik sz6. Ez a jOvo pedig nem m6s, mtnt az tidvossdges a
kdrhozat.
jovoje
A PATHMOSZ Alapitv6ny azdrt alapittatott,hogy a csepeli reform6tus gyrilekezet
emberi segitsdg 6ltal az 6ldozatkdszsdgmdrtdkdber-rbiztositva legyen. Kituzott cdljai
elkeriilesdrevdlasztottaaz alapitv6nya PATL{MOSZ
kifejez6s6r"6t-a, cisszetdveszthetos6g
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nevet,
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2. Az alapitv6nysz6khelye:
K6roli G6sp6ru. 13.
l2l I Budapest,
3. Az alapitv6nyidotartama:
Az alapit6az alapitvftnythat6rozatlanidore hozzalelre
4. Az alapitv6nymukod6siteri.ilete:
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Lz alapitvhny a c6ljai megvalosithshhozszuksdgestevdkenysdgetelsosorban Budapest
teriiletdnfejti ki, d; a feladatai ell6t6s6hoz sziiksdgesesete($en,6s mdrt6kben UArhgl
'':1,
i:,i
muk6dhet.
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5. Az alapitv6nycelja:
kapcsolodvat6mogatni a csepelihivok 6s
A CsepelK6zponti Reform6tusEgyh6zkoss6ghez
az,]ltlonl6vok" (hitiiket keresok)dlet6t,ezenbeliil kiilonosen:
- a templom 6s a hozztt kotodo parokia (1211 Budapest,K6roli G6sp6ru' 13.) 6llando
mukdd6s6neksegit6se;
elosegitdse;
- a csepelifiataloklelki epiilds6nek
beltil;
- az idoseksegitdseaz egyhdzkOzsegen
csal6doksegitdse;
tartozo,rdszorr,rl6
- az egyhhzkdzsdghez
- t6borok,kultur6lis rendezv6nyek,kir6ndulfsok szervezese;
'
- iskola.6vodaalapitoi fenntart6sa;

- kdnyvkiad6s;
a felmeriiloigdnyekszerint.
k6pz6sszervezdse
- oktatds,
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Az alapitviny kozhasznir tev6kenysdgetfolytat, kozhasznf szolg|ltatttsaibol az alapitviny
tagjai ei UvtiiattOszem6lyekis rdszesedhetnek'
Az alapitv6ny besoroI6si kateg6ri6ja: kdzhaszntrszetvezet.
I

)t

Az alapitvlny krizvetlen politikai tev6kenysdget,p6rtpolitikai tev6kenysdgetnenr folytat,
jeloltet nem
tov6bb6 orsz6ggyril6sikdpviseloi, megyei, fov6rosi onkorm6nyzati'vttlaszt6son
6llit. Az alapitv6ny szewezetep6rtokt6l ftiggetlen ds azoknak anyagi t6mogat6stnem nyitjt,
illetve nem kap.
Az alapitviny az egyestil6sijogrol, a kozhasznirjog6ll6sr61,valamint a civil szervezetek
mrikoddsdr6l ds t6mogat6s6r6l sz6l6 20IL 6vi CLXXV., tdrvdny (a tovdbbiakban:
Civiltrirvdny) 2.$-6nak 20. pontj6ban meghatilrozottkozhasznritevekenysdgekeletcben. a
Civiltorv6ny 2. $-6nak 19. pontj6ban meghatirozottakalapjdn, a helyi onl<orm6uyzatokes
szervekt-eladatszerveik,a kdzt6rsasdgimegbizottak,valamint egyescentr6lisal6rendeltsdgir
6s hat6sk<lreirolsz6l6 1991.6vi XX. torvdny I21 $ a) pontja szerinti onkorm6nyzati
feladatokat,mint kozfeladatokatl6tja el, irgy mint: a kdzossdgikulturalis hagyomfnyok ds
a
drt6kek 6polSsdnak,a muvel6d6sre,t6rsas6letreszewezodokozossdgektevdkenysegdnel<.
lakoss6g 6letm6dja javithsSt szolg6l6 kultur6lis cdlok megval6sit6s6naktdmogatdsa.Az
alapitvfny az el6bbiekentrilmen6ena csal6dokvddelmdrolszol6 2011. evi CCXI. torvdr-ry
6. $ (1) bekezd6seszerinti 611amifeladatot,mint kozfeladatotl6t qJ,,,{gymint: a csal6dbar'6t
elosegitdseds tf mogat6sa.
szemldletkialakul6s6nak6s fenntart6s6nak
6. Azala-grry

algpnEu.

Ndv: Koll6r J6zsef
Cim: 1203 Budapest Vfzisport utca 11. 1/4ct
7. Az alapitv6nyvagyona.felhaszn6l6sim6djai:
je le na la p it oo k iia t
, e ly eat z . a la p ir6
7.1. Az alapitv6nyindul6 vagyona 100. 0 0 0 . -Fk td s z p d n zrn
fioRjindl
alapftran1.iavdra
lcerLileti
az
al6irhsdt6lsz6mitott 8 napon beliil az OTP Banl<Rt.
elhelyez.
-,1;l l i l l

7.2. Az alapitv6ny nyilt, ahhoz b6rmelyjogi, vagy termdszetersi'e*ety csatlakozirat,ha di
alapitvdnyc6lj6val egyet6rt,t6mogatnikiv6nja 6s annakalapit6 okitaidt elfogadja.
,,
Az alapitok 6s a csatlakoz6k az alapitvdnyjav6ra teljesitett v*gioni hozziqirulirsaikataz
alapftv6nyfenn6ll6saalatt nem krjvetelhetikvissza.
7.3. Az adom6nytdrgyalehet:
- kdszpdnz,
- vagyoni 6rt6kujog,
- tevekenys6g,k0zremukod6s,
- dolog (ing6, ingatlan) ffiruh/zf"sa
7.4. AzalapitvSnyic6lok megval6sit6s6ra6s az alapitvttnyrnrikci6t.lSrer.az indulo vagyori.
'r
annakhozaddka,tov6bb6 atdmogatttsok6s hozad6kaiteljesegdsZdbeh'felhaszn6lhat6k.
nelp folytat, de vagvon6nak
v6llalkoz6sitevdkenysdget
7.5. Az alapitv6nyfotev6kenysdgkdnt
megval6sitdda
kozvetleniilfelhaszn6l6sranem keriilo rdszdvel,krzhrolagkozhaSznu,cdljainak
tev6kenysegetis.
6rdek6ben- azokatnemvesz6lyeztetvefolytathatv611a1koz6si

szabdli'zlt
Az alapitvitnybefektetdsitevdkenysdgeta kurat6rium6ltal elfog*cloitbefektetdsi
alapj|n folytathat.
2

Anrennyibenaz alapitv6ny6ves 6rbevdtelemeghaladjaaz 5.000.000,-Ft-ot, a kurat6riumt6l
elkiilctntiltf-eliigyeloszervezetethoz l6tre.
I.
Az Alapitvhny a gazdtikodasasor6n el6rt eredmdnydtnem oszda fel, azt az alapito okiratban
meghatdrozottcdlok el6resdreforditja.
7.6. Az alapitv6ny 5. pont szerinti cdljai megval6sit6s6nakerdek6ben a vagyonanak
irhat ki, egydnit6mogat6sikdrelmeketteljesithet.
felhaszn6l6shrapitlytrzatot
7.7. Az alapitv6nyi penzeszkozokfelhaszn6l6saalapj6n l<tzitrt.hogy az adom6nyoz6sak6r
drdekdbentort6njdk.
kozvetlen,ak6r kozvetettelony megszerzdse
7.8, Az alapit6k a szem6lyi jovedelemadomeghathrozottrdszdnekaz adozo rendelkezdse
c/
szerintik6zcdlirfelhaszndl6sfrolsz6lo 1996.evi CXXVI. torvdny 4. $ (2) bekezddsdnek
nem
t6mogatdst
ponda alapj6n rdgzitik, hogy az alapftv6ny pdrloktol fiiggetlen, azoktol
kaphat,orszdggyuldsikdpviselojeloltetnem 6llithat 6s nem t6noglf\at
rI
kezeloszerve:
8. Az alapitr,Sn):
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8.1. Az alapitv6nyvagyon6taz alapito6ltal e cdlra kijelolt kezelb lzerv, kurat6rium kezeli. A
kurat6riumaz alapitvttnyir6nyito, ddntdshozo-es gazdttlkodoszerve.
,1 ,
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az a la p it v d n yc c lja in d k
8.2. A kurat6rium tagjai munk6jukat t6rsadalmimunkdbanldtjdf g,1,,
fetmbrillt koltsdgeikndrtdkdig
megval6suldsa6rdek6benvdgzettmunk6jukkal kapcsolatosan'
16szesiilhetnek.
azonbankoltsdst6ritdsben
: '|
'
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8.3. Ha az alapitvitnyi c6lok megval6sul6s6tveszdly fenyegeti, sor keriill-reta kuratorium
eg6sz6nek,vagy egyes tagjainak visszahiv6sdra.A kurat6riumi tagsdgmegszunhettov6bb6
lemonddssal,ill. a tag hal6l6val.
tl.
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8.4. Kurat6rium tagjai, elnoke:
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Az alapitvitnykurat6riuma3 f6b6l 611.A kurat6riumtagjait az alaryitojeloliki. Az alapitvdny
kurat6rium6naktagjait 6s elnciket hatttrozatlanidotarlamra az alapito jelen okiratban az
aldbbiakszerintjeloli ki:
r.)
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8.4.1.I
szi.ilet6skorineve:
anyJaneve:
sziiletett:
lakcim:

Dr. NdmethiZsolt
N6methiZsolt

8.4.2.
neve:
sziilet6skori
anyjaneve:
sziiletett:
lakcim:

K6ri Tam6s
Kdri Tam6s
BdresBorbdla
Monor,1962.02.09.
u. 13.
K6roliGdsp6r
1211Budapest,

8 .4.3.
sztiletdskorin6v:

Koll6r J6zsef
Koll6rJ6zsef

Szab6EvaJulianna
1966.01.23.
Marosv6sdrhely,.
Iv u. 30.
1215Budapest,
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anyjaneve:
sziiletett:
lakcim:

FeketeEszter
1952.06.1
Sz6kesfehdrvfir
6.
1203BudapestVfzisportutca 11.1/4a

8.5 Az alapit6 a kurat6riumra kozvetett vagy kozvetlen modon meghatarozobefolyristnem
gyakorolhat.
i,,.
jelolt
koteles
az alapitvanytelozetesen
A kurat6riumtagja 6s elnoke,illetve az ennek
szemdly
tdjekoztatniarr6l, hogy ilyen tisztsdgetegyidejrilegm6s kozhasznirszervezetndlbetolt.
8.6.A kurat6riumelndke es az alapitv6nykdpviseloje:dr. Ndmetht ZAoIt.
A kurat6rium iil6sei kozdtt, a jogszab6lyokds a kuratoriumi dont6sekkeretei kozott az eh-rok
ir 6nyitja az alapifr 6nyt.
Az alapitvfinyt az elnok on6ll6an, egyszem6lyben kdpviseli, Mdrs kurat6riurni tagot
felruhfzhatkdpviseletijoggal, akik egytittesenjogosultak az alapitv6nykepviseletdre.
sztiksdges.
A banksz6mlafeletti rendelkez6shezazelnokon6ll6 vagy ket tag egyiittesa16ir6sa
8.7. Azalapitvdnyn6lnem lehet vezetStiszts6gviseloaz a szemely.al<i olyan l<ozhasznir
megelozokdt evben legaifbb egy evig - vezeto
szervezetndltdltdtt be - annak megszrindsdt
nem egyenlitettel<i.
tiszts6get,amely azadozt'srendj6rol sz6l6torvdny szerintkoztartolS:sttt
9. A kurat6riummrikoddse:
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9.1. A kurat6rium feladat- 6s hat6skore: a kurat6rium f'eladataaz alapitvirny ctiljakdnt
mely
meghatttrozottfeladatok 6rv6nyesit6se6rdekdbenmeghatdrozniabbn'feltdtelrendszelt,
alapjanaz alapitvttnyvagyona az alapitvttnycdljaival osszhangbanfelhaszndlhat6,iovdbbti
bedrkeznek.
azonigdnyekelbir6l6sa,melyek az alapitvfnyhozt6mogatfsdrdelcdben
9.2. Akurat6rium sztiksdgszerint,de legal6bbf6l6venkdnttilesezik.., '
"
-. . . )
A kurat6riumrildseita kurat6rium elnokeirdsban,a napirendipontok megjeloldsdvel,az r-ildst
: rl :, -Lr,
megeloz6enlegal6bb15 nappalhivja ossze,
pontdli
B6rmely tag akezhezvdteltkoveto 8 napon beliil ir6sban,iavasl$tott6'heta r-rapirencli
irdsbeli
tolteno
cdl
megfbldldsdvel
az
ol<
ds
A kurat6riumot b6rmely tagnak
kieg6szit6s6re.

kell hivni.
k6r6s6re
<issze
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A kurat6riumiil6sei nyilv6nosak,azonb6rkirdsztvehet.A kuratorium iil6seit az elnok vezeti.
A kuratorium akkor hatfxozatkepes,ha azonlegalftbbkdt kurat6ririmi tag leszt vesz. A tagoi.!
hazztk. {lttenrtyibert u kurutiriumi
hat6rozatukategyszerirszotdbbsdggel,nyilt szavaz6ssal
tugok kbziil csak kett6 van jelen a kuratdriuni iilisen, n tagok lrutirutzutukut ttvfll
szavnxdssul, egyh ang filag hozztik,
Az rildsekrol jegyzokdnyvet kell felvenni, amely Iartalmazza.a megjeleutek szimdt, a
napirendi pontokat, az inditvdnyok osszefoglaltsii, a sziiletett \al$rozatokat ds a szavazas
tagok dsr'a
.r.d-6ny6re vonatkoz6 adatokat. A jegyiokonyvet az elnokll,H'lk,-iratoriuurri
j egyz6konyvv ezeto irj ak a16.
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A kuratorium hat6rozathozataltrbannem vehet reszt az a szemdly,' aki vagy akinel< kozeli
hozzdtartozoja[a Polg6ri Torv6nykonyvrol szolo 2073.evi V. torvdny (a tovdbbiakban:Ptk.)
8:1. $ (1) bekezddsl,valamint dlettrirsa(hozzhta*ozo)ahatdrozalalapjirn
vagy
vagy felelossdgal6l mentesi.il,
a) kdtelezettsdg
jogi.igyletben
egyebk6nterdekelt.
illetve a megkotendo
b) b6rmilyenm6s elonybenrdszesi.il,
Nem minosiil el6nynek a kozhasznirszervezetcel szerinti juttat6sai keretdbena b6rki 6ltal
megkotdsndlkiil igdnybevehetonem pdnzbeliszolg6ltat6s,illetve a t6rsadalmiszervezetdltal
tagjdnak, a tags6gi jogviszony alapj6n nyujtott, ldtesito okiratnak megfelelo cdl szerinti
j uttatas.
A kr-rrat6riumiildsein szi.iletetthat6rozatokrol az elnok folyamatos nyilv6ntartdst vezet
(hat6rozatokkonyve), melyet a meghozatal6ban
rdsztvett egy tag al6irfs6valhitelesit.
Ahat6rozatokatfolyamatos sorsz6mmal6s a hatdrozathozatalnapj6nakmegjeloldsdvelkell
ell6tni.
'{
A nyilv6ntartfsb6l ki kell tunnie a hatirozattartalmdnak,idopond6n'rik,hatdly6nakiiletve
dontdsttdmogatokds ellenzok sz6mfnak6s szemdlydnek.A nyilv6ntail6sbabdrki betekinthetl
az elnok 6ltal hitelesitettm6solatotkdrhet.
es a hatdrozatokr6l
s6velkapcsolatosankeletkezettiratokbab6rki betekinthetaz alapitviny
Az alapitv6ny mr"rkod6
sz6khely6nelore egyeztetettid6pontban.
' .' ;.t' .:,1.
.rtl
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modj6rol, szolg6ltat6sairgenybevetel enel ( l no0.l arol . val aml nt
Az alapitv6ny mr-rkoddsdnek
besz6mol6ikdzldseirol idoszaki kiadvdnyaibanvagy intelnetes honlapjfn t|je\<oztalja'd
nyilvdnoss69ot.
j6v6hagy6s6raminclenev uiaju! :1. napj6ig az 6ltal6nfi
Az alapitvitnydves besz6moloj6nak
egyidejuJgq
szab6lyokszerint keriil sor. A kurat6ri:umaz dves beszdmolo,j,ovahagyds6val
ai
szab|lyatra
melldklet
koteles kdzhaszniisfgi mell6kletet kdsziteni. A kdzhasznirs6$i'
egyesiildsijo916l, a kdzhasznirjog6ll6sr61,valamint a civil szervezetekmfrkoddsdroids
piyiltorveuy)rendelkezesei
szol620i1. dvi CLXXV. torveny(a tovabbiatcban:
t6mogat6sdr6l
jelentesbeb6rki betekinthet.illdtoleg abbol saj6tkoltsegdr:e
az irdnyadok.A kozhasznris6gi
'
m6solatotkdszithet.
'
A kurat6riun-rdorrt6seitaz lrrntettekkel2 hdtenbeltil ir6sban,aj6nlgtt.levdlirtj6n kdzli, es ?Z
alapitv6nyszdkhely{pkifiiggeszti
Az elnok goncloskodika kurat6rium dontdseinekdrintettekkel,yAlo kozlesdrol iriisban,
A kuratorium dontdseitaz alapitv6nyszdkheiydir'ehelyezetthirdeto t6bld4
igazolhaton-r6clon.
hozzanyilv6nossdgra.
10. Az alapftvinl4legszun6se:
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4 0 3 , . ' $ -a b albng la lt a kszerirtt
10.1. Az alapitv6nyhat6rozatlanidore jott ldtre ds a P t k . 3'.l:l M'r.'.
szunikmeg.
1i
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a iritelel8i
gondoskodni
kell a nitetelokrtieldgitesrol
megszrin6sekor
10,2.Az alapitvdrr-v
Egyhdzkozsegie
vagyona CsepelKozponti'Reform6tus
igdnyekkiel6gitdse
ut6nfennmaradt
szdll.
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11.Zar6rendelkezdsek:
A jelen alapit6 okiratbannem szab6lyozottk6rd6sekbena
jogszab6lyok
hat6lyosrendelkez6sei
aztir6nyad6ak.

2015,jrtnius21.
Budapest,
Ko116r
alapit6

El6ttiinkmint tanirkel6tt:
l

N6r. Izoltdr Joiu,fi
Lakcim:lLoz &6c, Vizit6'-I

N6v: t6t /l/,- A*t+
u|(
/t,

t",U I fuq ,
lZo3, Bn , Uratf#
Lakcim:
v
a'
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Al6irris:
!t^[*& $^
Igazol6s

Alulfrott Koll6r J6zsef,a PATHMOSZAlapitvdnyalapit6jaig8*olom,hogy a jelen alapit6
A
okirattartalm6nak.
okirategys6ges
foglaltszovege
megfelela hat6lyos,l6tesito
szerkezetbe
'.doTt
jirnius
betuvel szerepelneka
21. napjan elfogadottm6dosit6sokfdlkdvdr,
2A15.
szovegben.

2015jrinius
21.
Budapest,

alapit6
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