
Alapító okirat
Veni Vidi Vici Alapíwany

A Veni Vidi Vici Alapítvany

alapító okirata

Alulírott a}apitő a Polgári Törvénykönywől szóló 2a13. évi V. törvény és az egyesíilósi jogról, a
köáasarú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és trámogatásaról szóló 2011. óvi
CL)Ory. ffirvény alapjan működó alapítvány létehoását hatarozta el.

1. Az alapítók neve, anyja neve, lakóhelye:

Hegedűs-Gyenge Haj nalka
Anyja neve: Bálint Erzsébet;
Lakóhely: 2141 Csömör, Szőlő utca 100.1E
és
Balogné Lality Ágota
Anyja neve: Pesti Mária;
Lakóhely: 2120 Dunakeszi, Bocskai utca 33 /B

2. Az alapítvány neve: Veni Vidi Vici Alapítvány

Az alapítvány rövid neve: nincs

Az alapítvány idegennyelvú elnevezése: nincs

3. Az alapítvrány székhelye: 2|2ü, Dunakeszi, Bocskai utca33lB

4. Az alapítvány honlapjanak címe: nincs

5. Az alaprtőí induló vagyon: 200.000.- Ft, azazKétszázszer forint
készpétu,amelyetazalapitőteljesegészébenrendelkezésre
bocsátott.

6. Az alapítvriny cólja:

A halmozottan sérült gyereket nevelő családok komplex segítése. Ezen belü a gyermekek
nevelésének, oktatasának, képzésének és habilitaciójanak, rehabilitációjának a megszervezése
és támogatasa.

Az alapítvány tevékenységét azér7 véga, hogy az SNI-s (speciális nevelési igényű)
tanulóknak lehetőségiik legyen minél teljesebb, önrátióbb szociális és társadalmi
beilleszkedést megvalósítani, illetve, hogy a tanulók, önmagukhoz mérten a legmagasabb
szintre jussanak el.

Mindezek mellett célunk a gyermekekkel foglalkozó szakemberek (szakorvosok, terapeuták,
pedagógusok, segédeszközökkel foglalkozó szakemberek) és a családok összefogásanak és
együttműködésének kialakíüisa és ennek megerősítése.
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7. Az alapítvdny tevékenysége:

7.1JAz alapítvdny a céljának elérése érdekében az alóbbi közhasznú tevékenységet végzi:
{Ectv. 34. § (1) bekezdés a") pontJ

Közhasznú íevékenység Kö4feladat Jogszabályhely

1. Szociúlís és csalódsegítő
tevékenység

A szociúlis, germekjóléíí és
glermekvédelmi

s zo l g á lt at ds o h/e ll át ds o k
kö4feladatok

A szocidlis igazgatúsról és
szocítílis ellútósokról szóló 1 993.
évi III. törvény - többek között -

a 2. §.,8ó. §., &8.§.-aíban, a
csalúdok védelmérű szóló 2011.

evi CCXI. törvény 13.§. (4)
bekezdés mdsodik mondata; a
gtermekek védelmérű és a
gl ámügl i ig azg atás ró l s zó ló

1997. évi XXXI. törvény o 1. §.,
14. § (3) bekezdése,94-9S.§-ai

2. Nevelés, oktatds
képességfejlesztés

A nevelés-oktatús, a pedagógíai
szakmai szolgáltatós

tehets éggo ndo zás kö 4feladat

A Köznevelési ösztöndíjak
alapítúsa közfeladat

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésrű
2.§ (I) bekezdés,7. § (2)

beke4dés,
9a. § (a) bekezdés

3. Hótrányos helyzetű
csoportok tdrsadalmi
esélyegyenlőségének

elősegítése
Az esélyeglenlőség, a
tdrs adalmi fe l zár k ó zús

előmozdítás a, az egyenlő
bánásmód

követelményének
érvény esítés e kö 4fe ladat

Az esélyeglenlőség, a
t á rs ad a l m i fe l zár k ó zós

előmo7dítása, az eglenlő
bdnásmód követelmény ének

érvény esítés e kö4feladat

Az eglenlő bánásmódról és az
esé lyegye n lős é g előmo zdítás ór ó l
szóló 2003. évi CXXV törvény,
annak preambuluma, illetve

J/.§.

4. Munkaerőpiacon
hútrónyos helyzetű
rétegek képzésének,

foglalkoztatásdnak
elősegítése

A munkaerőpiacon hdtrányos
h e lyzetű rétege k k ép zés éne k,

fo g la lko ztatús d n ak előse gítés e
kö4feladat

A fo g lalko ztatás elős e gítés érőI é s
a mun kané I külie k e II dttís áró l
szóló 199l. évi IV törvény 3§.

.r. Hútrányos helyzetű
csoportok tdrsadalmí

Hdtr óny o s h ely zet ű cs op o rto k
tórs adalmi es éIy egy e n lős ég é ne k

Az egyenlő bdndsmódról és az
es é ly e gy e n Iős é g e lőmozdítds úr ó l

2



Alapíó okirat
Veni Vidi Vici Alapítvrány

esélyeglenlőségének
elősegítése: az

esélyegyenlőség, a
tórs adalmí fe lzúr kó zds

előmozdíttísa, az egyenlő
búnásmód

követelményének
érvényesítése

elősegítése: az esélyegyenlőség,
a tdrsadalmi felzúrkózós
előmozdítús a, az e gt en lő

bónds mó d követelményé nek
érvé ny es ítés e kö 4feladat.

szóló 200-3. éví CXXV törvény,
annak preambuluma, illetye 14.

§ (1) bekezdésfl pontja,31.§

6. A legínkább
veszély eztetett tá rs ada lmi

csoportok jogaínak
védelme

A le gin ká b b ves zé lyeztetett
társ adalmi c s op o rto k j o gaina k

védelme: A leginkább
ve s zély e ztetett tdrs adalmi

cs oportok j o gaina k védelme
kö4feladat

20ll. évi CXI. törvény az
alapvető jogok biztosúról1. § (l)

- (2) bekezdés

7, K utaíós i fej le s ztés í és
t udomúnyos tevé ke nység

A kutatós fejlesztés túmogatdsa
körf,eladat

2014. évi LXXW. törvény a
t udo mdnyos k utatds ró l,

fejlesztésrdl 2. §

8. Egésuégfejlesztés,
egésuégvédelem,

Egésaégüg,li
s zo lg á ltatás o k bizto s ítús a

A lakossóg egésrséghez
s zü ks éges fe ltételre n dsze r

kialakítúsa, a közösségek és az
eglének számára egésuégi

úllapotuk védelme és

fej Ie s ztés e, valamint s züks ég
esetén lehetséges mértékű
h ely r e óllűás a kö 4fe ladat.

A z e g é s zs é gfej les zt é s í,
egészségvédelmi,

b ete g s égmeg e lőzés i, gy ó gl ító és
orvosi rehabilitúciós

s zo lgó ltat ás o k b iztos ítds a
kö4feladat.

Az 1997. évi CLIV törvény az
egésaégüglrű:

14l. §(1) bekezdése
141. §(3) bekezdése u) pontja

35. § (1) bekezdése
37.§

35. § (2) bekezdése e) pontja
100. § (1)-(2) bekezdés

9. Az egésaéges életmód
vdlasztúsához szüks éges
ismereteknek dtaddsa

Az egésaéges életmód
vdlas ztús ához szüks éges
ismereteknek az o ktatási

re n ds ze r be tö rté nő inte g r úlús u
közfeladat,

1997. évi CLIV tv. az
egésaégügyril Ul. § (l)

bekezdése, illetve 141. § (3)

bekezdése g) pontja
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7.2./Az alapítvóny közhasznú szolgóltatásaiból az alapítvdnyi céloknak megfelelően bdrki
részesülhet.

7.3,/ Az alapítvóny a működésének, szolgóltatdsainak, azok ígénybevételi módjának
nyílvdnosságót a www.venividivicihu ínternetes honlapjón, az alapítvány székhelyén
elhelyezett hirdetőtóbldn valő kiízzététel útjún bizíosítja"
Az éves beszúmnlót és a közhasznúsógi mellékletet minden év szeptember 3a napjáíg a
www.venividívici.hu ínternetes hanlapjún és az alapítvóny székhelyén kihelyezett
hirdetőtúbltín köaéteszL {Ecu. 37, § (3) bekezdés ű) pontjaJ

Az alapítvany jellege:

8.1.1 kz alapirvány nyitott, ahhoz brármely hazai vagy külfrldi természetes és jogi személy
bármikor az Alapítvany fennállasa alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájáru|ással
csatlakoáat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítőv4 alapítói jogokat
nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a
kuratórium tészéte a vagyoni juttatásrinak felhasználására vonatkozóan.

8.2.1 Az alapiwány közvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szervezete pártoktól
fliggetlen és azoknak anyagi üámogaüíst nem nyújt [Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pont]

Az alapítvány időtartarna:

Az alapítványt haűrozatlan időtartamra hoztalétre az alapttó.

Az alapítv ányi vagyon felhaszralása :

10.1.i Az alapítvany mindenkori vagyona klzarőIag a jelen alapító okiratban megielölt
célok megvalósításara hasarálható fel. Az alapttői vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

rc.2.1 Alapítványi célra az alaprtáskori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az
alapítast követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány te§es összege vagy a
természetben nyújtott adomárry fordítható.

10.3.1 Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapjén a
{amogatasob,sől elfogadott pénzügyi terv és hatararat alapjan a kuratórium dönt.

10.4.1 Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatasa felhaszrálásaról, úgy
rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10.5./ Gazdasúgi-vóllalkozási tevékenységet csak közhasrnú vagt a létesítő okiratban
meghatúrozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítdsát nem veszélyeztetve végez;

fEctv.34. § (1) bekezdés b.) pontJ
10.6J Gazdálkoddsa sordn elért eredményét nem osztja fel, azt a létesttő okiratában

me gh atározoű közh asznú tevékenys égére fordűj a
[Ectv. j4. § (1) bekezdés c) pont]

9.

10.
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Az alapítvriny ügyvezető szerve:

11.1.1 Az alapitő az alapitvány vagyonának kezelésére harom termószetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Azalapitő fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kurató{ium elnöke í.név. lakcím. an}.janeve):

Puskás Tibor Balazs
Lakcím:2120, Drrnakeszi, Babits Mihaly u 9.
Anyja neve: Horváth Mrária

A kuratóriurn további tagjai (.nev. lakcím).:

Kovács-Sápi Edit Anita
Lakcím: 1 165 Budapest Zsarnó vtca 1,512

Anyja neve: Ószi Edit Marianna

Nagy Karoly
Lakcím: 5540, §zarvas, Akácos utca 8.
Anyja neve: Szécsi Ilona Margit

A kuratórium elnökét megilletó képviseleti joganak terjedelme és gyakorlásának
módja: ráltalanos és öruálló.

t1.2.1 A kuratóriumi agok kijelölése hatfuazatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az
alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogaűsával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- aíag halálával,
- lemondasával,
- a Ptk, 3:22. § (1)_(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4)

bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és
kizarő ok bekövetke ztév eI,

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahivással

11.3.1 A kuratórium biztosttja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, elthez
megteremti a sztikséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítvanyhoz érkezett
adományok elfogadasáról, illetve, visszautasítasaról.

Az alapítvany munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

11.4.1 A Kuratóriumot évente legalább ewszer össze kell hívni írrásban, igazolható módon.
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minőstil: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
törtónő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolrásra keriiljön (elektronikus
tértivevény).
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11.5.1 A kuratórium feladata ellátasa során lntarozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.

[Ectv.37. § (1) bekezdésJ
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
aIapíNálr'y nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a
napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és o1yan idóben
kell megkiildeni, hogy a meghívó kézhenrétele és a kuratóriumi iilés időpontja között
legalább 8 nap elteljen.

I1,6./ A kuratóríun elnöhe gondoskadik arról, hogl a meghtvót az alapí*úny honlapján,
illetűeg űz alapíá,úny szekhelyén elhelyezett hírdetőtábldra kífüggessze.

Il .7 .l A kuratórium akkor hatwozatképes, ha azon tegalább két tag jelen van. Hatarozatát -
ha az alapító okirat másként nem rendelkezik - mindhtírom tag jelenléte esetén egyszerű
szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangulag hozza. A beszámoló és a méfleg
jóváhagdstútól, valamint eael egidej{íIeg a közhaszn,úság, melléklet elfagadásóról az
áltakínos szabúlyok szefint dönt. [Ectu. 37. § (2) bekezdés d) pontJ

A |laífu ozat meghozatalakor nem szav arhaí azo

a) akit a hatfuozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatwozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a hatérozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki az alapitvany alapítőja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

áúl;vagy

D aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.8,/A kuratófium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat
meghozatalút követő 8 napon belüI írúsban, igazolható módon ís közlí a hatdrozatnak
az alapítvóny honlapjún íörténő köuétételevel egyiilejűleg. [Ectu. 37. § (3) b) pontJ

!1.9J A kuratóríum köteles gondoskodni olyan nyilvdntartás uezetéséró'l (Hatórozatok
Könyve), amelybő'l a döntésének tartalma, ídőpontja és hatólya, illetve u döntést
túmogatók és ellenzők szdmaránya (ha lehetséges, személye) megúllapíthaíó. [Ectv.
37. § (3) bekezdés a) pontJ

A karatófium tevékenysége, illetve az alapínány működése során keletkezett iratokbct
személyazonossdgdnak igazoltísót és érdekének valószínűísítését követően, - a
szeméIyíségi és mds alkotmányos jogok tiszteletben tartdsdval - az alapíndny
székhelyén bárki betekinthet Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vag/ az Óltala
kijelölt kuratóriami tag űz igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvúny
széhhelyén bíztosttj* {Ectu. 37. § (3) bekezdés c) pontJ

11.t0.1A kuratórium tagiait dtlazás nem illeti mgg, azonban igazolt készkiadásaik,
költségeik megtédtésére igényt tarthatrrak.
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|2. Összeférhetetlenségiszabályok:

l2.|.l Vezető tisáségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához sziikséges körben nem korlátoztÁk.

A vezető tisáségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés biintetésre ítéltek, amíg a biintetett előélethez fiíződő hátrányos
követkearrónyek alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit e foglalkoaistól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltís hatálya alatt az
ítéletben megielölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatáIya alatt á11 (Btk.
61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltast kimondó hatétrozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akjt eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységíől.

l2.2.1Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzáúartozója nem lehet a
kuratórium taga.
Az alapítő lalapítói jogok gyakorlójai, illetőleg törvényes képviselője és közeli
hozzátartnzói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3.1A kuratórium határozaüozataIáhan nem vehet résú az a személy, aki vagy akinek
közeli ltozzátartozőja a hatáttozat alapjan kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen mas előnyben részesiil, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.

12.4./ A közhasrnú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más köúlasznú
szervezet aezető tísztségvíselőJe az a személy, aki korúbban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselfie volt - annak megszűnését megelőő kű évben
legalúbb egl évig -,
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úg4 hogt az úllami adó- és vúmhaíósógndl
nyilvdnfurtoft ailó- és vámíaríozdsát nem egtenlílette ki,
b./ amellyel szemben az dllamí adó- és vdmhatósóg jelentős összegű adóhiónyt tórt

íel,
c./ amellyel szemben u állami adó- és vómhatóstúg üzletleaúrús intézkedést
alkalmazott, vagt üzletlezóróst helyettesítő bírsógot szabott ki,
d,/amdynek adósaúmdí az úllami adó- és vdmhatósóg az adózós rendjéről szóló
törvény saerint felfüggeszteűe aagl törö lte.

Á vezető tisűségviselő, illetve az ennek jelök személy köteles valamennyí érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tójékoztatní arróI, hogl ilyen tirztséget egidejűleg mds
közhasznú szervezetnél is befiIr. [Ectv. 39. § (l) és (2) bekezdésJ
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Az alapíó okiratban nem szabiá]yozott kérdésekre a Polgriri Törvénykönywől szilő 2aI3. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a köáasarú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatasráról szóló 201l. évi CL)O(V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Dunakeszi,2a2\. év. november hó 1. napjan

,i, ,íS"fitr
Hegedűs- Gyeng&iTaj nalka

alapító

l

Tanú: Ól"b E.O-
neve: .5 Át i l-g Éyn
lakóhelye: i'i .,- _ i_;,-, *c,-,lL\í*. _:-;,., _j., ' .:',€)"
személyi igazolvány száma: ílS3 J3 EE

J€/c

alapító

Tanú:

neve:

lakóhelye: Dl^,^-. a- 
'rz-- 

gz.Sl/-:

személyi igazolvany száma;


