
Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány

Alapító okirata

melyet az alapítók változásokkal egységes szerkezetben a 2014. október
08. napján fogadtak el
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l. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

2. Dr. Rácz Elemér
Lakcíme: 9082 Nyúl, Tavasz utca 48.

3. Az alapítvány célja

Az alapítvány célja létrehozni egy olyan alapot, amelynek célja a súlyos, életveszélyes
állapotban lévő csecsemők és gyermekek sürgősségi és intenzív ellátásának támogatása.

Ezen a területen dolgozó szakorvosok, asszisztensek, nővérek oktatásának, továbbképzésének
támogatása, sürgősségi és intenzív orvosi ellátás költségeihez történő hozzájárulás,
szakorvosok orvosi kongresszusokon való részvételének támogatása.

Oktató, továbbképző tanfolyamok, kongresszusok szervezésének és anyagi eszközök
megteremtése.

Az alapítvány általfolytatott közhasznú tevékenységek:

A) Egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

A tevékenységet az alapítvány az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

A lakosság egészségi állapotának javítása, jobb életminőség elősegítése (Az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § ( 1) -(2) bekezdése, 144. § (1) - (2) bekezdése)

Népegészségügyi tevékenység: egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, gyógyító
tevékenység (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 4. és 5. pontja)
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B) Tudományos tevékenység, kutatás

A tevékenységet az alapítvány az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

Együttműködés a középtávú tudomány, technológia imiováció kialakításában (2004. évi
CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai imovációról)

C) Nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenység

A tevékenységet az alapítvány az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

Állami köznevelési feladatok ellátása (felnőttoktatás) (A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés n pontja, valamint 74. § (1) bekezdés)

Az alapítvány támogatása személyekre, eszközökre és költségekre irányul.

Az alapítvány nyílt. Az alapítványhoz mindazok a magyar és külföldi természetes és jogi
személyek egyaránt csatlakozhatnak, akik az alapítvány céljával egyetértenek és támogatni
kívánják anyagi eszközökkel vagy egyéb segítséggel.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen pontban
megjelölt alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik.

4. Az alapítvány vagyona

4.1. Az alapítvány alapító vagyona összesen 105.000.-Ft azaz Százötezer Forint, amelyet az
alapítók az alapítvány rendelkezésére bocsátottak az alábbiak szerint: UniCredit Barık
Hungary Zrt. 100.000.-Ft, dr. Rácz Elemér 5.000.-Ft.

4.2. Az alapítók rendelkeznek arról, miszerint az alapítvány alapító vagyonából 50.000.-Ft
összegnek az alapítvány számláján történő tartása kötelező, ezt az összeget megbontani nem
lehet, ennek kamatait lehet felhasználni. Az 50.000.-Ft-on felüli rész felhasználható.

Az alapítvány számlavezető bankja: UniCredit Bank Hungary Zrt. Győri Fiókja (9021 Győr,
Árpád út 45.)
Az alapítvány vagyona, bankszámlája feletti rendelkezésre dr. Horváth Eszter a kuratórium
elnöke, valamint dr. Dávidovics Sándor a kuratórium tagja együttesen jogosult.

5. Az alapítvány időtartama

Az alapítványt a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és az alapítványt az alapítók
határozatlan időre hozzák létre.
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6. Az alapítvány szerve

6.1 .Az alapítvány ügyintéző szerve a 4 tagú Kuratórium, melynek tagjai:

1. Dr. Horváth Eszter
Születési hely, idő: Győr, 1967. december 28.
Anyja születési neve: Fejes Rozália
Lakcíme: 9024 Győr, Örkény István utca 15.

2. Dr. Dávidovics Sándor
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1960. november 04.
Anyja születési neve: Baráth Éva
Lakcíme: 9019 Gyirmót, Ménfői út 48.

3. Dr. Tamás László
Születési hely, idő: Rajka, 1956. október 02.
Anyja születési neve: Permayer Terézia
Lakcíme: 9022 Győr, Aradi vértanúk útja 6.

4. Benák Ferenc
Születési hely, idő: Makó, 1960. december 10.
Anyja születési neve: Rácz Margit
Lakcíme: 9023 Győr, Pusztaszeri utca 21.

A kuratórium tagjai megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartamal:

A Kuratórium tagjainakt az Alapítók jelölik ki, a kuratóriumi tagok megbízatása
határozatlan időre szól, a kijelölés elfogadásától függően.

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályokzz

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
vonatkoznak.

A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek
többségben kell lenniük.

A Kuratórium tagjai e tisztségüket társadalmi munkában látják el, díjazásban nem
részesülnek, de a tisztségük ellátásával felmerülő költségek megtérítésére jogosultak.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

1 Hatályos: 2014. szeptember 17. napjától

2 Hatályos: 2014. szeptember 17. napjától
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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 - amiak megszűnését megelőző 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,
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 Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése?

A kurátor megbízatása megszűnik:

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

- a kurátor halálával,

- a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítókhoz kell címezni, az alapítók általi
kézhezvétel hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is
megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

- a kurátor visszahívásával. Az alapítók a kurátort indokolt határozatukkal akkor
hívhatják vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy
mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.

6.2. Az alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan jogosult.

A Kuratórium elnöke dr. Horváth Eszter.

Az elnök:

- felügyeli az alapítvány gazdálkodását
- előkészíti a közhasznú szervezet éves beszámolóját
- előkészíti az éves közhasznúsági mellékletet,
- munkáltatói jogokat gyakorol az Alapítvány alkalmazottai felett

3 Hatályos 2014. október 08. napjától

4



6.3. A Kuratórium köteles és jogosult az Alapítvány vagyonának kezelésére, az alapítói
vagyon és a csatlakozó támogatás felhasználására amelyen belül a Kuratórium az alábbi
feladatokat látja el:
-megállapítja az Alapítvány éves költségvetését és teljesíti az elszámolást,
- meghatározza az Alapítvány szervezeti és működési rendjét,
- szükség szerint dönt munkavállalók alkalmazásáról vagy harmadik személyek megbízásáról
szakfeladatok ellátása céljából,
- az okiratban meghatározott alapelvekkel és feltételekkel összhangban szervezi és végrehajtja
az Alapítvány tevékenységét,
- dönt támogatók csatlakozásáról,
- dönt műszerek beszerzéséről,
- dönt az Alapítvány céljainak elérését elősegítő konferenciák támogatásáról, a támogatás
összegéről,
- dönt az Alapítvány céljainak elérését elősegítő szakmai továbbképzéseken való részvételt
lehetővé tevő támogatásról, szakkönyvek, folyóiratok beszerzéséről,
- dönt az Alapítvány céljait szolgáló egyéb kiadások fedezéséről,
- jóváhagyja az Alapítvány éves beszámolóját,
- elfogadja az éves közhasznúsági mellékletet.

6.3. A kuratórium ülései

A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, amelyet az elnök hív össze. A
kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseinek tervezett időpontjáról és napirendjéről
szóló értesítőt az ülést megelőző legalább 8 (nyolc) nappal az elnök köteles az alapítvány
székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggeszteni, ily módon nyilvánosságra hozni.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével.
Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc
napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium
elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok 3/4-e jelen van. A kuratórium a
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazat dönt.

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.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kuratórium tagjai
által, maguk közül választott tag vezeti. A jegyzőkönyvet minden jelen lévő tag aláírja. Az
elkészült jegyzőkönyvet a tagok részére kézbesíteni kell.
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A Kuratórium az általa meghozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet.

A határozatok könyvébe a kuratóriumi határozatok és döntések tartalmát, meghozataluk
időpontját, hatályát, a határozatot támogatók és ellenzők számarányát és - ha lehetséges -
személyét folyamatos sorszámozás mellett kell bevezetni. A bejegyzést a Kuratórium elnöke
és egy tag hitelesíti.

A határozatok könyvébe bevezetett kuratóriumi határozatokat az Alapítvány székhelyén
létesített hirdetőtáblán a meghozatalát követő 8 napon belül 15 nap időtartamra ki kell
függeszteni, valamint az érintettekkel 8 napon belül írásban közölni kell. A határozatok
könyvébe a Kuratórium elnökének jelenlétében az érdekeltség igazolása mellett bárki
betekinthet minden hónap első péntekén 8-11 óra között az alapítvány székhelyén.

6.4. Az Alapítvány és annak Kuratóriuma működésével, szolgáltatása igénybevételének
módjával kapcsolatos közlemények, valamint az éves beszámoló lényeges adatai az
Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán kerülnek közzétételre.

Az Alapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.
Az Alapítvány beszámolójába és éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet,
illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

7. Vegyes és záró rendelkezések

7.1. Az Alapító Okiratot az alapítók írásban bármikor módosíthatják a törvény keretei
között. Az Alapító Okirat módosítása esetén sem lehet az Alapítvány nevét
megváltoztatni, az alapítványi vagyont elvonni vagy az Alapítvány céljait lényegesen
megváltoztatni.

7.2. Az Alapítvánnyal állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést
kizárólag akkor köthet, ha az Alapítvány közhasznú jogállású.
Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, ha a
támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés
meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak,
ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret kimerüléséig a támogatás
odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmeket beérkezési
sorrendben teljesíti.
7.3. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen Alapító
Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
Az Alapítvány a Kuratórium elnökét és tagjait, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

7.4. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázati felhívás
nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek
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mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

7.5. Az Alapítvány váltót, illetve ınás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhet közhasznú
tevékenységet veszélyeztető ınértékü hitelt nem vehet fel.

7.6. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben az Alapítvány
befektetési tevékenységet végezne, befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a
Kuratórium az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérését követően fogad el.

7.7. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
táınogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, továbbá a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/201 1. (XII.
30.) Kormány rendeletben foglalt rendelkezések irányadók.
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Győr, 2014. október 08. napján

Záradék: Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt le'tesı'tő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapítók 2014. október 08-i módosítása alapján
hatályos tartalomnak.

...... ............................... .................... „
UniCredit Bank Hungary Zrt. Dr. Rácz Elem'

képv.: .............................. ..

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: "t.L.-,«.w.<*§'.C3.§ÍF.<<..“s'.3f.\.*v.fi×'.\f-/.7«`.' ........ ._ .......... ..
Lakcím: .°.'Í5.°.":*.*Í“„.§.`š<'f+.f<. /ff'..... .. Lakcím:
Aıáifász .íšl................. .. Aıáifász ............... ..

4 Törölve: 2014. szeptember 17. napján
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