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ALAPÍTÓ OKIRAT
A 2016.09.15. napján kelt alapító okirat módosításaival egységes szerkezetbe
foglalt szövege:

Alulírott, a Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia (székhelye: 1091 Budapest,
Üllői út 145., képviselője Kálmán József
plébános), m i n t Alapító, az
egyházközségi karitász keretein túlnőtt, elsősorban lelkigondozást, amellett preventív
és szociális szolgálatot végző Alapítvány létrehozását határozta el. Az Alapítvány
létrehozására a Plébánián már folyó, s a Ferencvárosi Önkormányzat által 1999.
szeptember 28-án közérdekű célú tevékenységnek nyilvánított szolgálatok
továbbfejlesztése, hatályának kiterjesztése, a körülöttünk látott mérhetetlen
szenvedésre adandó keresztény válasz kimondása sürget bennünket.
Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására – határozatlan időre - létrehozott jogi személy.
l.) Az Alapítvány neve:

Szent Rafael Caritas Alapítvány

2.) Az Alapítvány székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 145.
3.) Az alapítvány célja:
- a hajléktalanok, szenvedélybetegek, börtönviseltek, más szenvedők és
családtagjaik személyiség- gyógyító gondozása,
- a célzott körben önismereti csoportok működtetése,
- a hajléktalanok, szenvedélybetegek egészségi ellátása (pl.: vérnyomásmérés, stb.),
információs szolgálat, ügyeik intézése, intézménybe juttatásuk. A börtönviselt
hajléktalanok társadalmi visszailleszkedésének segítése,
- a hajléktalanok utcai gondozása,
- a hajléktalanok szociális helyzetének javítása, munkához és szálláshoz juttatása
- a rászorulók karitatív segítése: tisztálkodó szer, ruha, élelemosztás, közös étkezés,
ünnepek megülése,
- a betegek emberhez méltó életkörülményeinek elősegítése, házi gondozás és ápolás
szervezése, hozzátartozók, családtagok lelki kísérése, szociális lehetőségeikről
információ adása, ügyeik intézésében segítségnyújtás,
- az egyéb gondozási formákból kimaradt szenvedők felkarolása,
- munkatársak, önkéntes segítők szakképzésének biztosítása, folyamatos
továbbképzésük.
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Az alapítvány a célja szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi
jogszabályhelyekben megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü. tv.) 141. § (1) bek.
értelmében az Állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy
az egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a
közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és fejlesztése,
valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. A (3) bek. értelmében az
állam kötelezettségét képezi különösen az e) alpont szerint az egészségügyi képzés,
szakképzés és továbbképzés feltételeinek biztosítása, a g) alpont szerint az
egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe
történő integrálása.
Az alapítvány ehhez kapcsolódó közhasznú tevékenysége az alapító okirat 3.)
pontjában felsorolt cél szerinti tevékenységek közül:
hajléktalanok,
szenvedélybetegek, más szenvedők és családtagjaik személyiség-gyógyító
gondozása, célzott körben önismereti csoportok működtetése, a hajléktalanok,
szenvedélybetegek egészségi ellátása, telefonos lelkigondozása, a munkatársak,
önkéntes segítők szakképzésének biztosítása, folyamatos továbbképzésük.
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Ötv.) 13. § (1)
bekezdés értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok: a 4. alpont szerinti egészségügyi
alapellátás mellett az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a 8. alpont
szerinti szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a 10. pont
szerint a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.
Ehhez kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység: az alapító okirat 3.
pontjában felsorolt cél szerinti tevékenységek közül a harmadik, negyedik, ötödik
francia bekezdésében felsoroltak szerint a hajléktalanok, szenvedélybetegek számára
információs szolgálat biztosítása, ügyeik intézése, intézménybe juttatásuk,
börtönviselt hajléktalanok társadalmi visszailleszkedésének segítése, a hajléktalanok
utcai gondozása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
56. § (1) bekezdése értelmében a szociálisan rászorultak részére személyes
gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. Az 57. § (1) bek.
szerint szociális alapszolgáltatások a c) pont szerinti étkeztetés, a d) pont szerinti házi
segítségnyújtás, az e) pont szerinti családsegítés, illetve az i) pont szerinti utcai
szociális munka.
Az alapítvány ehhez kapcsolódó közhasznú tevékenységei az alapító okirat 3.
pont negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik francia bekezdéseiben
megfogalmazott: hajléktalanok utcai gondozása, szociális helyzetük javítása,
munkához, szálláshoz juttatása, a rászorulók karitatív segítése, a házi gondozás és
ápolás szervezése, hozzátartozók, családtagok lelki kísérése, szociális lehetőségeikről
információ adása, ügyeik intézésében segítségnyújtás.
Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásokból.
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Az Alapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében szükség szerint együttműködik
más alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.
Az Alapítvány működése nyilvános, egyben alakítani kívánja a közszellemet az
előítéletek leküzdésével.
4.) Az Alapítvány nyitott. Ahhoz bármely magyar és külföldi állampolgár, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy
természetbeli adományokkal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, a Kuratórium döntése
alapján.
A csatlakozók a csatlakozással az alapítói jogok gyakorlására nem válnak jogosulttá.
Az Alapítvány jogi személy, céljai megvalósításában önálló.
5.) Az Alapítvány vagyona:
Induló vagyon az alapító által az alapítvány működésének a megkezdéséhez
rendelkezésre bocsátott
70 000 Ft, azaz hetvenezer forint.
Az Alapítvány vagyonrészévé válnak mindazon eszközök és készpénz-adományok,
amelyeket az Alapítvány működésére tekintettél annak számlájára illetve pénztárába
befizetnek.
Az Alapítvány vagyonát növeli bármilyen akár névtelen pénzbeli vagy dologi – ingó
vagy ingatlan - adomány.
.
Az Alapítvány vagyonát növelheti az alapítványi tevékenységből, pályázatokból
származó bevétel is.
a) Az alapítvány gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a
létesítő okiratban meghatározott alapcéljainak megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
b) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja

6./ A vagyon felhasználásának a módja és mértéke:
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott
módon kell kezelni és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére
juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Az alapítvány vagyona
terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek
juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy – az alapító okirat
rendelkezése hiányában – az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként
megjelöl.
Az Alapítvány kérelemre, munkatársainak illetve a vele kapcsolatban lévő állami,
egyházi és civil szervezetek jelzésére egyéni elbírálás szerint nyújt támogatást.
Az alapítványi vagyon felhasználásáról - az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az
Alapítványt támogató adományozók által meghatározott keretek között - a Kuratórium
dönt.
'
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Az induló vagyon feletti összeg a cél megvalósítása során - mind a tökét, mind a
kamathozadékot tekintve - teljes egészében felhasználható.
7.) Az Alapítvány szervezete:
Az alapítvány ügyvezető szerve a határozatlan időre létrehozott kuratórium. A
kuratórium 5 tagú, melynek elnökét és tagjait az alapító jelöli ki. A kuratóriumi tagság az
alapító által történő kijelöléssel, illetve annak elfogadásával jön létre. A kuratórium tagját
megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése
esetén az alapító hívhatja vissza.
A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. Vezető tisztségviselő az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. (Ptk.3:22. § (1) bek.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (Ptk.3:22. § (4)
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. (3:22. § (5) bek. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (3:22. § (6) bek.)
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban.
Megszűnik a kuratóriumi megbízatás: az alaptó által történő visszahívással,
lemondással, a kuratóriumi tag halálával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az
alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok
gyakorlója hívhatja vissza. (Ptk. 3:398. §) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi
személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez, vagy az alapítói jogok
gyakorlójához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni. A tagok a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozzák meg.
A kuratórium ülését az elnök az ülések előtt legalább 8 nappal korábban igazolható módon,
meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a jogi
személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés
napirendjét, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen
hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult
jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.. A kuratórium ülésén a
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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- Az elnök köteles a kuratóriumot összehívni két kurátor együttes írásbeli indítványára is.
Összeférhetetlenségi rendelkezések:
- A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet az alapítvány vezető
tisztségviselője (kuratóriumának, illetve – létrehozása esetén – felügyelő bizottságának tagja
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó – és vámhatóságnál nyilvántartott
adó – és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel az állami adó – és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó – és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó – és vámhatóság azt adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít. Nem
minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,

- vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
- A Ptk. 3:19. § (2) bekezdés értelmében a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, aki:
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít. Nem
minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
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 a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója,
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
f.) vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Kuratórium tagjai:
1. Mészáros Margit (1091 Budapest, Üllői út 187. V. em. 30.) elnök, képviselő
2 .Kosinsky Béla (1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.)
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3. Vladár Béla (1091 Budapest, Napfény u. 25.)
4. Heppert Zsuzsanna (1029 Budapest, Ördögárok u. 11/A.)
5. Besenyei Zsolt (1105 Budapest, Ihász köz 8.)
(Henterné Istvánfalvy Andrea kuratóriumi tagsága megszünt.)
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli önállóan. A bankszámla feletti
rendelkezésre az elnök önálló aláírással jogosult.
A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak
szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítványi vagyon Alapító Okiratban
rögzített célok szerinti felhasználásáról.
Meghatározza a kitűzött célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.
A kuratórium tagjai ingyenesen látják el megbízatásukat, de igazolható költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.
- Beszámolási szabályok:
- A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint
mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
A civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. A beszámoló formáját a civil
szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység
és a gazdasági – vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a
könyvvezetés módja határozza meg.
- A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
- a mérleget (egyszerűsített mérleget)
- az eredmény kimutatást (eredmény levezetést),
- kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
- A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is
készíteni.
- Egyebekben az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet tartalmára, elkészítésének
módjára, letétbe helyezésére és közzétételére a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi
CLXXV. tv. (Civil tv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi
CLXXXI. tv. rendelkezései az irányadóak.

Az éves beszámolót a Kuratórium általános döntéshozatali szabályai szerint kell
elfogadni.
A Kuratórium munkáját az elnök irányítja.
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvvezető és két
hitelesítő ír a1á.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Kuratórium határozatait.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
A Kuratórium az alapítvány céljai megvalósítását szolgáló feladatok ellátására
megfelelő szakembereket alkalmazhat. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a
kuratórium gyakorolja.
8.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység:
párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson
történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő – testületébe történő
jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelöltállítás, valamint polgármester
jelölése.
9.) A nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések:
Az elnök köteles a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezetni,
amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének a tartalma; időpontja és hatálya,
valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye)
megállapítható.
Az elnök gondoskodik a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való írásbeli
közléséről, illetve a döntéseket az Alapítvány honlapján (www.szentrafaelcaritas.hu)
nyilvánosságra hozza.
Ugyanilyen módon kell nyilvánosságra hozni a működés módját, a szolgáltatások
igénybevételének a módját, és a beszámolói közléseket.
Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az elnökkel történő előzetes időpont
egyeztetés után bárki betekinthet.
10.) Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. A megszűnésére a Ptk. 3:39 – 3:48 § ai, illetve a 3:402 é 3:403. § - ai az irányadóak.
Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradt vagyonból az általa biztosított összeggel azonos vagyon az alapítót, a
csatlakozót, és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit illeti azzal, hogy
az őket megillető vagyon nem haladhatja meg az általuk az alapítványnak juttatott
vagyont. Az ezt meghaladó vagyont más hasonló célú alapítvány támogatására kell
fordítani.
11.) Záró rendelkezések: Amennyiben az Alapítvány éves bevétele az ötvenmillió
forintot meghaladja, az Alapító felügyelő szervet hoz létre
Az Alapítványt a Fővárosi Törvényszék veszi nyilvántartásba.
Az Alapítvány a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az Alaptörvény, a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú
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jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXI. tv. rendelkezései,
valamint az alapítványok gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadóak.
Budapest, 2018. augusztus 26.

Kálmán József plébános, az Alapító képviselője

Igazolás
Alulírott alapító, mint a változás bejegyzés kérelmezője igazolom, hogy az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel – az alapító okirat – módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat kiemelt rendelkezései tartalmazzák az alapító okirat
módosítását.
Budapest, 2018. augusztus 26.

Kálmán József plébános
Alapító jogi személy képviselőjének aláírása

Tanúk:
1. Csákóy Gyuláné

1202 Budapest, Farkaslaka u. 7. szem.ig. 105555 AE

2. Urbán Máté Béla 1107 Budapest, Balkán u. 6.

„

368856 KA

