
A Bodajki Segítőkéz Szociális Alapítvány Alapító Okirata 

 

Alapító: A Bodajki Római Katolikus Egyházközség (képviselő: Mórocz Tamás rk. plébános) Bodajk Ady E. 

u. 1 

Az alapító 100.000.- Ft azaz Egyszázezer Forint felajánlott induló vagyonnal a jelen alapítvány létesítését 

határozta el. 

1. Az alapítvány neve: „SEGITŐKÉZ” Szociális Alapítvány. 

2. Az alapítvány székhelye: Bodajk Római Katolikus Plébánia Ady E. u. 1. 

3. Az alapítvány célja: 

a. Az Egyházközség rászorultjainak folyamatos segítése. 

b. Idős emberek, magányosok megajándékozása, segítése, különösen Karácsony táján. 

c. Idősek napjának megszervezése, megajándékozással, Szent Anna nap környékén 

d. A nagycsaládosok, és gyermekeik szükség szerinti megsegítése (pl: élelmiszer vásárlással, 

gyógyszer beszerzéssel, ruhaneművel stb.) 

e. Az idősek, betegek, magánosok rendszeres látogatása, szociális segítése. 

f. A Sörédi Rk. Egyházközségben létesített alapítvány keretében a mozgássérült és fogyatékos 

gyermekek ellátásában nyaraltatásában segítség nyújtás, személyi és anyagi segítséggel.  

 

4. Az alapítvány induló vagyona 100.000.- Ft azaz Egyszázezer Ft. mely az alapítvány javára nyitott 

folyószámlára történő befizetéssel áll az alapítvány rendelkezésére a számlanyitástól számított 15 napon 

belül. 

Az alapítvány nyitott, ahhoz  bármely belföldi és külföldi természetes vagy jogi személy, vagy szervezet 

pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat, amennyiben az alapítvány alapító okiratban 

foglalt célokat tudomásul vette, és az alapítvány vagyonát bármely módon pénzzel, vagy természetbeni 

adományokkal, vagyoni értékű jogok juttatásával gyarapítja. A felajánlott pénzbeli, vagy más vagyoni 

érték elfogadásáról a kuratórium a soron következő ülésén dönt és erről értesíti a felajánlót. 

A csatlakozók, ill. adományozók jogosultak az alapítvány céljaival összhangban lévő javaslatot tenni, az 

általuk juttatott vagyon, ill. adomány hovafordítására, de tudomásul veszik, hogy ez az alapítványt nem 

kötelezi. Így a juttatott vagyon más irányú alapítványi célra is felhasználható. 

Külföldi felajánlás esetén az alapítvány külön devizaszámlát nyit, a felajánlott összeg mindenkor 

érvényes magyar deviza jogszabályok szerint használható fel. 

Az alapítvány céljára juttatott pénzbeli, vagy természetbeni juttatásokról a kuratórium a felajánló 

kívánságára igazolást ad. 

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, valamint 

forrásainak gyarapítása érdekében jogosult gyűjtéseket szervezni. 

 

5.  Az alapítvány vagyonának felhasználása: 

A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonát minden olyan módon felhasználni, amely az alapítványi 

célok megvalósítását szolgálják. 

Az induló vagyon az alapítvány megismertetésére, támogatókkal való kapcsolat felvételére is 

használható. 

A kuratórium gondoskodik az alapítvány vagyonának gondos kezeléséről. A vagyonkezelő igényt 

tarthat igazolt költségeinek megtérítésére az alapítvány vagyonából. 

 

 



6. Az alapítvány kezelő szerve:  

 

Három tagú kuratórium. 

 

Az alapító a kuratórium tagjai sorába határozatlan időtartamra a következő személyeket választotta 

és kérte fel, akik az alapítvány célkitűzéseivel egyetértve vállalják az abból adódó kötelezettségeket. 

 

Dimovicsné Trádler Hajnalka a kuratórium elnöke 8053 Bodajk Petőfi  u. 34 

Stumpf Ferencné                      a kuratórium tagja 8053 Bodajk Hegyalja út 50. 

Dr. Opráné Zahola Erzsébet  a kuratórium tagja 8053 Bodajk Petőfi u. 64 

 

A kuratóriumi tagság megszűnik a tagságról való lemondással, és a tag halálával. Ezekben az esetekben 

az alapító jelöli ki a kuratórium új tagjait. A korábbi tagok is újra kijelölhetők. A kuratórium 

határozatképességéhez mind a három kuratóriumi tag jelenléte szükséges. A kuratórium 

döntését nyílt szavazással, egyhangúan hozza. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja 

össze írásbeli meghívóval, amelyet az ülés előtt 15 nappal küld meg a tagoknak. 

 

A kuratórium szükség szerint tartja üléseit, de legalább évente egyszer. Az alapítvány ügyvitelét a 

kuratórium látja el. Ennek keretében gondoskodik az adminisztrációról.  Az alapítványt ill. a 

kuratóriumot  a kuratórium elnöke képviseli. Az utalványozási jogot és a bankszámla feletti 

rendelkezési jogot a kuratórium elnöke gyakorolja. 

 

7. Az alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén az alapítvány teljes vagyonával – az alapítvány 

céljával összhangban – az alapító gondoskodik. 

8. Az alapítvány határozatlan időtartamra jött létre, az alapító az alapítvány okiratát módosíthatja. 

9. Az alapítványnak a jelen alapító okiratban külön nem szabályozott kérdéseiben a polgári törvénykönyv 

rendelkezései irányadóak. 

10. Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági 

nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel 

nyeri el. 

11. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

12. Záradék: Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások 

alapján hatályos tartalmának (2011. évi CLXXXI. törvény 38§ (2) bek.). (A módosítások vastag dőlt 

betűvel jelölve) 

 

Bodajk 2012. november 30. 

 

 

Mórocz Tamás 

Rk. plébános 

Bodajki Rk. Egyházközség alapító képviselője 

 

 


