"SEGÍTSD, ÓVD FOGYATÉKOS TÁRSADAT!”
Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
Alapító Okiratának módosítása
1. ) Az alapító okirat I/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ Jelen alapító okiratot aláíró alapítványtevők (a továbbiakban: alapítók) által
létrehozott Alapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben,
illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak
megfelelően jogi személyként működik az alábbiak szerint meghatározott célok
megvalósítása érdekében:
2.) Az alapító okirat II/4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4./ Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja:
az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás
Az alapítvány közhasznú tevékenysége során gondoskodik az egészségügyi
ellátásról, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítéséről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. t örvény 13.
§ (1) bekezdés 4., 8., és 8.a. pontja szerint a helyi önkormányzat feladatkörébe
tartozó egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
közfeladatokhoz kapcsolódóan.
Az alapítvány által végzett közfeladatokat az alábbi jogszabályhelyek írják elő:
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1) bekezdése, (2)
bekezdésének e) pontja, 37. § (1) és (3) bekezdése, 42. § (2) bekezdésének a)
pontja, 79. § bd) pontja, 100. §
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény 11 - 12. §, 13. § (1) bekezdése, 19. §, 21. §
E fő célon belül az alapítvány célja:
Gyermekrehabilitációs központi intézet és hálózat létrehozásának elősegítése,
amelyben krónikus beteg, mozgás- és értelmi fogyatékos gyermekek komplex
rehabilitációja oldható meg, bentlakásos, napközi otthonos és ambuláns
foglalkoztatás
keretében,
a Debrecenben
jelenleg
már
működő
Gyermekrehabilitációs Központ és a Debreceni Fogyatékosokat Ellátó
Intézmény, mint meglévő alapok felhasználásával és elsősorban keletmagyarországi működési körrel.

Az intézet működéséhez szükséges szellemi és anyagi előfeltételek
létrehozásának, folyamatos működésének és fejlesztésének segítése.
Az intézeti tevékenység tudományos színvonalának és a gyermekek ellátásának
folyamatos fejlesztése érdekében belföldi és nemzetközi tudományos
kapcsolatok létrehozása, fenntartása és bővítése.
Gyermekrehabilitációs Központi Intézet és hálózat fejlesztésének segítése és
egyes gyermekrehabilitációs feladatoknak az Alapítvány keretében történő
megvalósítása, azzal a céllal, hogy krónikus beteg, mozgás-, érzékszervi és
értelmi fogyatékos gyermekek komplex rehabilitációja, fejlesztése és
foglalkoztatása elsősorban ambuláns és napközi otthonos formában valósuljon
meg, de időszakos vagy tartós elhelyezésükre, bentlakásra is lehetőség nyíljon.
Az Alapítvány gyermekrehabilitációs tevékenysége elsősorban a fogyatékos
gyermekek - különös tekintettel a halmozottan fogyatékosokra - otthoni
nevelését tartósan vállaló családok igényeihez igazodik, napközi otthonos és
átmeneti segítséget nyújtó ellátási formák és az ezekhez kapcsolódó konkrét
rehabilitációs és fejlesztő programok megvalósításával.
Az Alapítvány támogatja a tartós bentlakásra szoruló fogyatékosok
életkörülményeinek javítását célzó programokat is, de ezen a téren is előnyben
részesíti az olyan kisebb közösségekben történő ellátást, amely a fogyatékosok
társadalmi integrációját segíti.
3.) Az alapító okirat II/7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7./ Az alapítvány jogi jellege:
Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- vagy külföldi, természetes vagy jogi
személy vagyonrendeléssel vagy más, az alapítvány céljának megvalósításához
alkalmas hozzájárulással csatlakozhat. Amennyiben a csatlakozó feltételt szab,
annak elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozó alapítói jogok
gyakorlására nem válik jogosulttá.
Az alapítványt alapítók határozatlan időre hozzák létre.
Az alapítvány közhasznú szervezet.
Az Alapítvány politikamentes, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és
nem támogat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem
fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, helyi
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.
A szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin,
önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.
4.) Az alapító okirat III/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ Az alapítvány vagyona az alapítók alábbi vagyonrendeléseiből tevődik össze:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

500.000.- Ft

(Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyermekellátó Szolgálata

100.000.- Ft

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

500.000.- Ft

(Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.)
Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata

500.000.- Ft

Tiszántúli Református Egyházkerület

100.000.- Ft

(Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.)

5.) Az alapító okirat III/4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4./ Az alapítvány csak az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az alapítvány a kuratórium által meghatározott körben és mértékben az
alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdálkodó
tevékenységet is végezhet és vagyonát ennek eredményével is növelheti.
Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja.
6.)Az alapítók rögzítik, hogy a Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálatot az alapítvány
2014.
szeptember 30. napjával megszüntette, ezért az alapító okirat
III/8.
pontja törlésre került.

7.)Az alapító okirat IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ Alapítók az alapítvány ügyvezető szerveként öt tagú kuratóriumot hoznak
létre. A kuratórium tagjai természetes személyek.
8.) Az alapító okirat IV/3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3./ A kuratórium önkormányzati képviselő tagjának megbízatása az
Önkormányzat mindenkori új közgyűlése alakuló ülését követő első ülésig
terjedő időtartamra, az egyéb kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan
időtartamra szól. Jelenleg a kuratóriumnak nincsen önkormányzati képviselő
tagja, akinek megbízatására (megbízási idejére) a speciális rendelkezés

vonatkozik.

9.) Az alapító okirat IV/5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5./ A kuratórium öt tagja vezető tisztségviselőként önálló képviselője az
alapítványnak.
A kuratórium elnöke ellátja mindazokat a feladatokat melyeket jelen alapító
okirat számára meghatároz.
A kuratórium elnökhelyettese az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki
feladatokat.
10.) Az alapító okirat IV/8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8.) A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

11.) Az alapító okirat IV/9. pontja az alábbiak szerint módosul:
9./ A kuratórium működési rendje:
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az
üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes írásban, a napirend
közlésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt hívja össze.
Az ülés összehívását az elnöknél bármelyik tag kezdeményezheti.
Az ülést az elnök vezeti le és egyidejűleg gondoskodik az ülésen elhangzottak
jegyzőkönyvben történő rögzítéséről, különös tekintettel a meghozott
határozatokra.

A kuratórium bármely tagja kezdeményezheti, hogy az elnök az ülésre a
védnökökön és tanácsadókon kívül külső szakértőket is meghívjon. Az így
megjelenő védnökök, tanácsadók és külső szakértők, csak tanácskozási joggal
rendelkeznek.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A jegyzőkönyv tartalmazza a kuratóriumi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket,
továbbá a kuratóriumi ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és
a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a
szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet a
kuratórium elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A Kuratórium elnöke köteles a kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezetni. A
nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból megállapítható legyen a
Kuratórium döntésének:
a) tartalma;
b) időpontja;
c) hatálya;
d) a szavazás név szerinti eredménye.
A Kuratórium döntéseiről az érintetteket postai úton, vagy telefax, vagy e-mail
útján tájékoztatja. A Kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelyén, a hirdető
táblán kifüggeszti.
A Kuratórium elnöke köteles – 5 nappal a betekintés napja előtt közölt előzetes
bejelentés alapján – bárki részére az Alapítvány működésével összefüggő
iratokba történő betekintést biztosítani. Kivételt képeznek azok a
dokumentumok, amelyek a személyiségi jogokkal függnek össze.
Az Alapítvány működésének, és az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételének
módját és a beszámolókat a kuratóriumi döntésekkel azonos módon, az
Alapítvány székhelyén történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.
A Kuratórium az Alapító Okiratban foglaltak megtartása mellett ügyrendet
készít, melyben rendelkezik a kuratóriumi döntések nyilvántartásának
vezetéséről, a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról, az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekintés rendjéről, valamint az Alapítvány működésének,
szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

12.) Az alapító okirat VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ Az alapítvány képviseletére és nevében aláírásra a kuratórium tagjai
önállóan jogosultak.

13.) Az alapító okirat VI/A. pontja az alábbiak szerint módosul:

AZ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
Az alapítvány működésének ellenőrzésére az alapítók 3 tagú Felügyelő
Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság önkormányzati képviselő tagjainak megbízatása az
önkormányzat mindenkori új közgyűlése alakuló ülését követő első ülése
napjáig, egyéb tagjainak felkérése 4 évre szól.
A Felügyelő Bizottság összetétele:
Csaholczi Attila elnök (lakcím)
Diószegi Zsolt (lakcím)
Farkas Istvánné (lakcím)
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§-a alapján
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 kifejtésére
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 létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, szükség esetén
célvizsgálatot végez.
A Felügyelő Bizottság jogosult és köteles ellenőrizni az alapítvány működését és
gazdálkodását. Ennek keretében
- a Kuratórium elnökétől jelentést, a munkaszervezet tagjaitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

- célvizsgálatot folytathat, ha az Alapítvány céljait veszélyeztetve látja.
Vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet.
- az Alapítvány működéséről készült éves
támaszkodva vizsgálja az Alapítvány működését,

könyvvizsgálói

jelentésre

- a Felügyelő Bizottság - elnöke útján - köteles az intézkedésre jogosult
Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az
Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése
az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését szükségessé teszi, továbbá ha a
vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. A Kuratóriumot a
Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Kuratórium elé terjesztett jelentéseket, előterjesztéseket a Felügyelő
Bizottságnak is meg kell küldeni.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét, működésének szabályait maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen
van.
A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább
egyszer beszámol az alapítónak.
A Felügyelő Bizottság tagjai költségtérítésre jogosultak, a ténylegesen felmerült
költségük mértékében.
14.) Az alapító okirat VII/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
VII.
AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
1./ Megszűnik az alapítvány a törvényben meghatározott esetekben.
Alapítók a törvényben meghatározott megszűnési eseteken túl a megszűnés egy
feltételét határozzák meg.
Megszűnik az alapítvány abban az esetben, ha másik alapítvány a jelen alapító
okiratban meghatározott célokat teljeskörűen saját alapítványi céljának tekinti és
ezen cél megvalósítása érdekében jobb hatásfokkal, vagy szélesebb körben fejti

ki tevékenységét. Ebben az esetben a "SEGÍTSD, ÓVD FOGYATÉKOS
TÁRSADAT!" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért teljes vagyonát az itt leírt
másik alapítvány támogatására kell fordítani.
A feltétel fennállását a kuratórium egyhangú határozattal állapítja meg és
intézkedik a szükséges bírósági eljárás megindításáról.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó
vagyona jogosultjának az alapítókat jelöli meg. A megszűnés esetén
fennmaradó vagyont az alapításkori vagyonrendelések arányának megfelelően
kell a meglévő alapítók között szétosztani. Az alapítvány megszűnését
megelőzően már megszűnt alapítók által teljesített vagyonrendeléseket egyenlő
arányban kell az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor meglévő alapítók
közt szétosztani. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítóknak a rájuk
visszaszálló vagyont a jelen alapítvány céljaival azonos, vagy hasonló célra
kell felhasználniuk.

Az alapító okiratnak a jelen alapítói határozattal, valamint az alapító okirat módosítással nem
érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Az alapítók képviseletében eljáró és aláíró
természetes személyek kijelentik, hogy az alapítók képviseletére, és jelen alapítói határozat,
valamint az alapító okirat aláírására jogosultak. A jelen alapítói határozatot az alapítók
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Debrecen, 2015. április.......
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Dr. Papp László polgármester helyett
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Dr. Nagy S. Tibor
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