Hazakísérő Telefon Alapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATA
Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a Hazakísérő Telefon Alapítvány Alapító Okiratának módosítására az
alapítványalapítójának 2020 Április 20. napján hozott határozata, az egyesülési jogról, a
közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV.törvény valamint a 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
1.
Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve,
székhelye, nyilvántartási / cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye):
Alapitó: Molnár Zoltán; anyja neve: Guba Borbála; lakóhelye: 1033 Budapest, Selyemfonó
utca 2.5. emelet 45.
2.
Az alapítvány neve: Hazakísérő Telefon Alapítvány
Az alapítvány rövid neve: Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: 3.

Az alapítvány székhelye: 1033 Budapest, Selyemfonó utca 2.5. emelet 45.

4.

Az alapítvány honlapjának címe: http://hazakiserotelefon.hu/

5.

Az alapítói induló vagyon: 100.000,- Ft, azaz százezer forint készpénz, amelyet az
alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott, mely teljes egészben felhasználható az
alapítvány céljaira.
Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítója — a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl — a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

6.

Az alapítvány célja:
a) A társadalom tagjai felkészülve induljanak neki éjszakai útjuknak, az út előre
megtervezésével is segítve áldozattá válás elkerülését,
b) A tudatosság elősegítése az áldozattá válás elkerülésében,
c) Az áldozatok segítése.

7.

Az alapítvány tevékenysége:
- Telefonos kapcsolat nyújtása éjszaka gyalogosan úton lévőknek. Ezen kísérő beszélgetés
fő célja a komfort és biztonságérzet nyújtása, de vészhelyzet esetén kiterjedhet segítség
küldésére is,
- Ismeretterjesztés és tanácsadás áldozattá válás elkerülésére céljával,
- EIőadások és találkozók szervezése rendvédelmi dolgozókkal, biztonsági
szakemberekkel, különösképpen folyamatosan és szisztematikusan zaklatott és követett
(stalking) áldozatok számára.
Az alapítvány jellege:

8.

8.1./ Az alapítvány nyitott. ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy
bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói, vagy egyéb
jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozás a Kuratóriumhoz címzett, csatlakozási szándékot
tartalmazó nyilatkozattal történik, e nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alapítvány céljainak
elfogadását, valamint az anyagi támogatás módját és összegét.
A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, mely döntéséről értesíti az érintettet.
8.2/ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9.

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

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./ Az alapítvány bankszámlája felett a rendelkezési jogot a kuratórium elnöke
gyakorolja. A rendelkezési jog gyakorlásának módja önálló.
10.5./ Az Alapítvány tevékenységét a következő módon finanszírozza, gy az Alapítvány
bevételei lehetnek:
a) az alapítótól kapott befizetés. valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére
bocsátott vagyon. az Alapítvány vagyonának hozama (kamatai és egyéb hozadékai);
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
a. a pályázat útján. valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás:
b. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás:
c. az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól. nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel:
e) más szervezettől. illetve magánszemélytől kapott adomány,
befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-n pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

11.

Az alapítvány ügyvezető szerve:

11.1] Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének, valamint a kuratóriumi
tagok kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke(név, lakcím, anyja nev): Molnár-Csiki Maren (lakcím: 1033
Budapest, Selyemfonó utca 2.5. emelet anyja neve: Schmidt Mária)
A kuratórium további tagiai: (név. Lakcím):
- Ilolländer Daniel Theodor (lakcím: 1118 Budapest, Brassó anyja neve:
Tusink Katalin Sarolta)
-Körmendi Gábor György(Lakóhelye: 3023 Petőfibánya Ifjúság út 1
anyja neve: Bíró Katalin)

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
11.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokatbeleértve az elnök személyét is- az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával.
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. (l bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. (3), (4) és a
Btk. 61 (2) bekezdésétRt1 foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
a Ptk. 3:398. (2) bekezdése szerinti visszahívással
11.3./ A kuratórium az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok
elfogadásáról. illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
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).
11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Zárt ülés tartását
bármely kuratóriumi tag javasolhatja, azt a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel rendeli el.
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 elteljen.
11.6./ A kuratórium akkor határozatképes,ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát —
ha az alapító okirat másként nem rendelkezik — mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű
többséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az.
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít:
h) 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 érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
12.

Összeférhetetlenségi szabályok:
12. I Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő akit bűncselekmény elkövetése miatt

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.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy. aki
a) a döntéshozó szerv. illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait. akik tisztséget nem töltenek be)
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejlésére 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 vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesitő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást
–, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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, 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.
12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
Az alapító alapítói jogok gyakorlója 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.
13,

Az Alapítvány működése, gazdálkodása:
13.1./ Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.
13.2./ Az Alapítvány csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve. ezen célok megvalósítása
érdekében, kifejezetten másodlagos jelleggel végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet.
13.3./ Az Alapítvány váltót. illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

