pATRoNA REGNI_HuNGÁRIAE ALApíTvÁNy AtApíró orunnre
preambulum

Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 3:378. §-a alapján
az a|ábbi alapítvány létrehozás áthatároztam el:
L. a) AzAlapító neve: cÉncrlrIEBÁNIA
székhelye: 9672 Gérce, Kossuth Laios utca 235.

b) Az Alapító alapítói jogainak a gyakorlására jogutód nélküli megszűnése esetén - a
Szombathelyi Egyházmegyét97OO Szombathely, Berzsenyi tér 3, jelöli ki.
c) Az alapító az alapítői jogokat és kötelezettségeket mind ingyenes, mind ellenérték
fejében megkötött jogügylettel harmadik személyre átruházhatja. A továbbátruházást az
alapító korlátozás nélkül megengedi. A jogügylet külön okiratba foglaltan, írásban
érvényes.Az átruházás nem megengedett, ha az alapítő az alapítő okirat szerinti
vagyoni hozzájáru|ását maradéktalan ul n em telj esítette.
2.

Az Alapítvány neve: PATRONA REGNI- HUNGÁRIAE Alapítvány.

3. Az

Alapítvány székhelye: 9561Nagysimonyi, Arany lános utca. 5,

4. Azalapítványt azalapítő határozatlan időtartamra hozta létre,
5. Az Alapítvány célja:
A nagysimonyi Szent András templom felúiításaés ió karban tartása.
Nagysimonyi község katolikus közösségi életénekszervezése.

6.

Az alapítvány kedvezményezettj

e

:

Az alapítvány cél szerinti juttatásainak kedvezményezettje: azt a kuratóriumhatározza
meg.

7. Az alapíwány további tevékenységei:

L Az alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében működésével az a|ábbi
közfeladatokat szolgá|ja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő
közhasznú tevékenységeketvégzi:

Közösségi kulturális hagvományok, értékekápolásának/ művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgálő kulturális célok
megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti
kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek
javítása, a művészeti értékeklétrehozásának megőrzésének segítése
1991,. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveih a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreirőlTl?L § a]-b)
A kulturális örökség védelme
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2001,. évi LXN, tv. a

kulturális örökség védelméről 5 § (1)

Szociális ellátások biztosítása. mely Magyarország helyi önkormányzatairól
évi CLXXXIX. törvény 13. § [1) bek. 8. pontja alapján minősül közfeladatnak.

szóló 20L1,,

Ennek érdekébenaz alapítvány a rászorulóknak az alábbi, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokről szőló 1993. évi III. törvény [a továbbiakban: Szt.) szerinti szociális
ellátások célját és funkcióit betöltő támogatásokat, cél szerinti juttatásokat nyújtja.
A szociálisan rászorultak részéreszemélyes gondoskodás biztosítása, me|y az Szt. 56. §a alapján minősül közfeladatnak.

Az alapítvány ennek érdekébena rászorulóknak támogatja az Szt, 57. § (1) bek. e)
pontjában és 64, § t1] és [a) bekezdésében részletezett családsegítés mint szociális
alap szolgáltatás nyúj tását az alábbi részeib en
-

:

szociális, életvezetésitanácsadás,

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továb

b

- közö

s

á a s zo ci ál i s szo|gáltatás
ség f ej|esztő

p

o

kh

o

z v alő hozzáj utá s m e gs zerv ezé s e i

rogramok szerv ezése,

- a tartós munkanélküliek a fiatal munkanélküliek az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a pszichiátriai
betegek, illewe egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtása,

-

közöss égépítő,családterápiás,
szolgáltatások szervezése.
II.

konfliktuskezelő mediációs programok

és

Az alapítvány a célok megvalósítása érdekébenmég az a|ábbi tevékenységeket végzi:

A jelenlegi gércei plébánia területén fekvő templomok felújításában, fenntartásában
részvétel.

8. Az Alapítvány gazdasági-válla|kozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem
lehet az A|apíwány fő tevékenysége, A gazdasági-vállalkozási tevékenységcsak a célok

megvalósításával közvetlenül összefüggő tevékenység lehet, és csak a célok
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekébenvégezhető, Az ilyen
tevékenységvégzéséből
származőbevétel nem haladhatja megaz éves összbevétel 60
o/a-át, E tevékenységvégzésenem veszéIyeztetheti az Alapítvány célját, illeWe sem
közhasznú, sem alapcél szerinti egyéb tevékenységét.A gazdálkodás során elért
eredmény nem osztható fel, az csak az alapítő okiratban meghatározott közhasznú
tevékenységrefordítható.

A

közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységénekfejlesztéséhez

közhasznú tevékenységétveszélyeztető mértékűhitelt nem vehet fel,

9. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti,
megyei- fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem
támogat.

J

IO. Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen
1 0 0. 0 0 0, - F t, azaz: Egy százezer fo ri nt p é nzb e l i va gyo n re n del é s.

Az alapító kötelezettséget vállal

arra, hogy

az előbb

részletezett pénzbeli

vagyonrendelést legkésőbb a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig pénzügyi
intézményi letétbe helyezéssel az a|apíwány rendelkezésérebocsátja.

Az Alapítvány nyílt, ahhozbárme|y bel- és külföldi, természetes és * a törvényes
korlátok között - jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is
csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A
csatlakozás történhet az alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, illetve
átutalással, a célok ellátásához szükséges dolgok [pl. felszereléseh eszközök)
átadásával, vagyoni értékűjogok átruházásáva|. Az adományoző az adományt csak
olyan feltételekhez kötheti, amelyek az alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak.
Az adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kuratórium dönt.
I1^.

Teljesíthetetlen vagy a célokkal össze nem egyeztethető feltétel esetén a kuratóriLlm az
adományt visszautasíthatj a.

Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésérekülön
devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is
felhasználhatja.
L2. Az alapítvány vagyonának kezelése:

Az alapíwány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött

betétbe, illetve
alacsony kockázatú fkonzervatív) befektetési alapokba helyezhető. Az alapítvány
vagyonának legfeljebb fele fordítható gazdasági-vállalkozási tevékenységben való
részvételre,illetve legfeljebb harminc százaléka helyezhető közepesen magas, illeWe
magas kockázatú befektetésekbe. Az alapítvány az előbbieknek megfelelő befektetési
tevékenységetcsak befektetési szabályzat elfogadását követően, annak megfelelően
folytathat. A befektetési szabályzatot az alapítő fogadja el.

t3. Az alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítvány induló vagyona és annak
kamatai (hozadékaJ, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az
Alapítvány céljainak eléréseérdekében.

Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekreegyszeri vagy

rendszeres támogatás formájában, ösztöndíj nyújtásával, a cél szerinti tevékenységek
költségtérítéseként,valamint az Alapíwány működésével kapcsolatosan felmerülő
költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a
kuratórium kezdeményezésealapján, kérelemre pályázat kiírásával, illetve pá|yázat
kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

Az alapíwány cél szerinti juttatásai pályáztatás útján történő odaítélésénekszabályai

a

következők.

A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók
lehetséges körét, a pályázatközzétételi módját (nyilvános , vagy a kuratórium által előre
meghatározott körben közzétettJ, a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat
tartalmi kellékeit, a felosztandó összeg nagyságát [ideérWe az adott cél szerinti juttatástípusnak az egy pá|yáző által megszerezhető maximális összegét is), a pályázat
benyúj tásának helyét, módj át és b eküldésénekhatári de j é t, a pály ázat elbírálás ának
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szempontjait, határidejét és az eredményről szóló értesítésmódját.

A pályázati felhívást nyilvánosan, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben
ke|l közzétenni, hirdetmény útján, A nyilvános közzététel az alapítvány honlapján
történik.

A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult, aki az e|bírálásra kijelölhet egy vagy

több, apályázőktól független kurátort [bíráló, illetve bíráló bizottság). Apá|yázatokat a
benyújtási határidő lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság,
pártatlanság és szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett
bírálati szempontok alapján. A bírálat eredményéről minden pályázőt igazolható módon
értesítenikell, továbbá a pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az
alapítvány honlapján nyilvánosan is közzé kell tenni.
L4. Az alapító, mint döntéshozó szerv jogai

a) Az alapító mint döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik az alapitő okirat elfogadása,
illetve módosítása, a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása, a
befektetési szabályzat elfogadása, illetve az alapítvány átalakulásáről valő döntés
meghozatala. E döntéseit külön határozatban hozza meg, az alapító okirat módosítása
esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egyidejű aláírásával.
b) A csatlakozás nem keletkeztet alapítói jogokat.

cJ A kuratórium elnöke évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, valamint az
Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az a|apíWányi vagyon
kezelésére és felhasználására, Az alapítőnak joga van továbbá az a|apíWány irataiba és
nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és a kurátoroktól felvilágosítást
kérni.

L5. Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője: a Kuratórium, melynek létszáma 4 fő.
A kurátorok az alapítvány vezető tisztségviselői.

a) AzAlapítvány Kuratóriumának tagjai:
].. a Kuratórium elnöke: a mindenkori területileg illetékes plébános, az alapításkor
Balasi István 9672 Gérce, Kossuth Lajos utca 235.
2. Palkovits Balázs 9561 Nagysimonyi,Kossuth Lajos utca

5].,

3. Teveliné Lábos Mária 9561- Nagysimonyi, |ókai Mór utca

].8.

4. Tóth Kornélia 9561 Nagysimonyi, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca26,
b) A kuratórium tagjai megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama:

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapitő határozatlan időtartamra
jelöli ki,

a

kijelölés elfogadásától függően.

c) Kizárő és összeférhetetlenségi szabályok:

A

kurátorokra

vonatkoznak.

a Ptk,

3:22,

§ szerinti kizárő és összeférhetetlenségi

szabályok
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A

kurátorok között

az állandó belföldi lakóhellyel fszékhellyel] rendelkezőknek

többségben kell lenniük.

Nem lehet kurátor az alapífuány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozőja,
továbbá olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekébenhozták létre az
alapítványt.

Az alapító és közeli hozzátartozői (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban

nem

lehetnek többségben.

Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőzőhárom évben olyan közhasznú
szervezetvezető tisztségviselője volt - annak megszűnésétmegelőző 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,

bJ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóságűzletlezárás
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

intézkedést alkalmazott,

d) amelynek adószámát az áIlami adó- és vámhatőság az adőzás rendjéről szőlő 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,
d) A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése:

A kurátor megbízatása megszűnik:
- a vele
-a

szembeni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

kurátor halálával,

- a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítőhoz kell címezni, az alapító általi

kézhezvételhiányában a lemondás az alapíwányhoz címzett jognyilatkozatban is
megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá,

- a kurátor visszahívásával, Az alapítő a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt
határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását
cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.
e) A

kuratóriumi tagok dílazásának szabályai:

A kurátorok tevékenységüket díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére
azonban igényt tarthatnak,
fJ

A kuratórium hatásköre:
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A kuratórium hozza meg - az alapítő okirat keretein belül - az alapíwány vagyonának
felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az alapíwány cél
szerinti juttatásainak odaítéléséről,a vagyon cél szerinti felhasználásáról. Elfogadja az
alapítvány szervezeti és működési szabá|yzatát, a befektetési szabályzaton felüli - más
belső szabályzatait, éves költségvetését, illetve a kuratórium ügyrendjét, Elfogadja az
alapítvány éves számviteli beszámolójá! annak kiegészítő és közhasznúsági
mellékletével együtt.
fJ A

kuratórium működésének szabályai

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok
és a cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a
kérelem beérkeztétől számított nyolc napon belül intézkedni a kuratórium ülésének
összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, vagy ennek
teljesítésébentartósan akadályaztaFa van, a kuratórium üléséta kérelmet előterjesztő
kurátor maga is összehívatja,
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott
tértivevényespostai küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat
és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó előterjesztéseket is.

A

Kuratórium ülései nyilvánosak.

A

Kuratórium akkor határozatképes, ha

a

szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele
jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A kuratórium az éves
számviteli beszámolót [annak kiegészítőés közhasznúsági mellékletét is ideértve),
valamint az alapíwány tevékenységérőlszőlő szakmai beszámolót a jelen lévő
kurátorok egyszerű többségével fogadja el.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható

az ülés helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlóvők személye, az ülés
határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya fha lehetséges személye].
L6. Az alapítvány képviselete:

Az alapíwány képviseletéta kuratórium elnöke önállóan látja

el.

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének
bármely másik kuratóriumi taggal együttesen van.

A

Kuratórium az Alapítvány munkavállalójának képviseleti jogot biztosíthat. A

képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti és
M űkö dés i Szabályzatában j elöli me g.
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Az alapíWányi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekébenaz Alapíwány fő- és
mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat, Felettük a munkáltatói jogokat a
kuratórium elnöke gyakorolj

a,

17. Felügyelő Bizottság

Az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ezért az alapítő a
vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Az alapító kötelezettséget
vállal arra, hogy amennyiben a közhasznú szervezet éves bevétele az ötvenmillió
forintot meghaladja, jelen alapító okirat módosításával egyidejűleg létrehozza a vezető
szervtől elkülönült felügyelő szervet.
18. A közhasznú működéssel összefüggő

1B.1

egyéb előírások

A

kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből
megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. A jegyzőkönyv tartalmazza az
ülésen hozott határozatokat sorszámmal elláwa.

A

jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgálő okiratot, lefűzve és
sorszámozva kell az A|apiwány iratai között megőrizni, folyamatos kezelésétaz
Alapítvány képviselője látja el.
IB.2. A Kuratórium a döntéseit meghozataluk időpontját követő két héten belül írásban
- igazolható módon - közli az érintettekkel, valamint azokat az Alapítvány internetes
honlapján www. gerceiplebania.hu/alapíwány nyilvánoss ágra hozza.

1B.3. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapíwány
egyeztetett időpontban
munkaidőben bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

székhelyénaz Alapítvány képviselőjével előzetesen
I8.4. A Kuratórium

a

gerceiplebania.hu/alapítvány címen fellelhető internetes
nyilváno s s ágr a hozza a következő adatokat:
- az a|apítvány működési adatai [e körben különösen: az alapíwány alapító okirata,
tevékenységénekés gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések
meghívói az e|őzetes értesítésiidőköz megtartásával, illetve - a már említettek szerint a kuratórium döntései),
- az A|apíwány szolgáltatásainak igénybevételi módja (különösen: a támogatási,
pá|yázati lehetőségeket azok mértékétés feltételeitJ. Az Alapíwány által nyújtott cél
szerinti juttatások bárki által megismerhetőek;
- a működésről készült szakmai, illewe számviteli beszámolót, annak mellékleteivel
együtt.
ho nlap j án

L9. Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben szűnik meg. Az
Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapíwány vagyona - a hitelezők kielégítése
után - hozzájáru|ásuk mértékéigaz Alapítőt, illetve a csatlakozókat illeti meg, a további
fennmaradó vagyont az A|apítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani.
20. Ajelen alapító okiratban nem szabáIyozott kérdésekbena Polgári Törvénykönw, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséről és
támogatásáről szőlő 201,1,, évi CLXXV. törvény, továbbá az alapíWányok működésére

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.
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21. Az Alapítvány jogi személy. |elen Alapítvány Szombathelyi

Törvényszék

nyilvántartásba vételéveljön létre, Az Alapítvány tevékenységéta nyilvántartásba

vételről szőlő végzésjogerőre emelkedése napján kezdheti meg,
Kelt Szombathelyen, 20 L4, novemberl8napj án.

Gércei plébánia
alapító
Ezt az alapító okiratot dr,Hollósy Tamás ügyvéd készítettem, Az alapítő okirat az a|apítő
kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel. Miután az alapítő okiratot az
napján
alapító Nagysimonyi Egyházközségelnöke előttem, 20t4. november Z
aláírta ellenj e gyzem. Ü gyvé di kamarai azon osítói számom : 48.
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