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ALAPITVANY
A BIJDAPESTI ALLATKERTERT
lszéI<hely: 1146 Budapest,

Állatkerti körút 6.-12.1

ALApÍrÓ orIRATÁNAK
XN..

számúmódosítása

/A módosítás a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben azt a váItozást tartalmazza,

amely szerint az alapítő egy új kurátort, és új felügyelőbizottsági tagokat kért fel a megbizások időtartamánaklejárta miatt, valamint lehetővé teszi, hogy a Kuratórium ülés tartása nélkül
is hozhassonhaténozatot, s ennek megfelelően módosította az Alapító Okiratot./

A módosítás időpontja:2019.
A Budapest Főváros Áttat-

januén 2l.

és Növénykertje /székhely: 1146 Budapest,

Állatkerti körut 6-12.1
által létrehozottésaFővárosiBíróság által1992.au-

mintalapító/továbbiakban: alapítől
gusztus 28. napján a 3345. sorszámú végzésselnyilvántartásba vett

KözHASztvú,

tARrós rözÉnoprú cprú, öNÁrló JoGI

RENDELKEZÓ AL APÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁT

SzEMÉLyISEGGEL

az alábbiak szerint módosítja, az ercdeti Alapító Okirattal egységes szerkezetbe foglalva:

I.

Az

atapító:

BUDAPEST FÓVÁROS ÁLLAT- ps NÖvpNYKERTJE

/székhelye: 1146 Budapest, Áilatkerti körut. 6.-12.1

Il. Azalapítvány neve:
Rövid

neve:

ALAPÍTVÁNy A BUDAPESTI ÁLLATKERTÉRT

ÁrrarrpRTl ALApÍrvÁNy

III. Az alapítvány székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körut 6.-12.

Az alapítvány alapításának éve: 1,992.

IY .

Y. Az alapítvány közérdekű céljai, közhasznú tevékenységeiés az általuk szolgált közfeladatok

Az alapítvány az egyesülési jogról, aközhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáről szőIő 20L1. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Civil tv)
I.1

me ghatélro zottak al apj án kö zhas
2.1

ó

s

ítj a me g

c é lj

ait.

Az a|apitvány közérdekű céljai:

Az Alapitvány
a) elsősorban a Fővárosi Allat-

b)
c)
d)

znú szerv ezetként val

és Növénykert működését kívanja támogatni, mely támogatás

keretében egyidejűleg

neveléssel, oktatással, ismeretterj esztéssel
természetvédelemmel, állatvédelemmel, környezetvédelemmel
tudományos tevékenységgel, kutatással is foglalkozik.

és

A felsorolt közérdekű célok közfeladatold,toz (állami és önkormányzati feladatokhoz) kapcsolódnak, és az alapítviny az alább felsorolt közhasznú tevékenységekkel járuIhozzá azok
megvalósításához:

a) a Fővárosi Áttat-

és Növénykert működésének támogatása

A Fővárosi Önkormányzat 1230lcl1992z

tIX.24.1 számű, többször módosított határozatával költségvetési intézménykénthozta létre a Fővárosi Áttat- és Növénykertet. Az A|apítvány ennek működését,, állat- és növénygyűjteményét támogatja, s ennek során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (4) bekezdés 5.
és 12. pontjai alapján (,,A fovarosi önkormányzat feladata különösen: állategészségügyi feladatok; ... környezet- és természetvédelem, .,.,) a Fővárosi Önkormanyzat feladatainak megoldásában működik közre, továbbá a 14ll993.tlV.30.1 számú Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint a kiemelt zöldterületek fenntartásábano fejlesztésében is
részt v esz, hogy lehetőséget teremtsen :

a.l az állatkerti állatok közérzetének javítása érdekében korszerú foglalkoztató eszközök, játékok beszetzésére,adományozására, az áIlatok korszerű elhelyezésének megvalósítására,
b.l az állatok egészségügyi ellátásához szükséges győgyászati eszközök, gyógyszerek, műszerek, o ltóanyagok adom ány ozásér a. il letve be szerzé sére,
c.l az áIlatok élelmezésének,takarmányozásának anyagi, illetve egyéb támogatáséra,
d.l az Állatkert tulajdonjogának fenntartása mellett állatok meghatátozott időre való adoptáláSára,
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e.l az

által történő állat- és növényvás árlásra
f.l az ^llatkert
Állatkert saját fajmegőrzési munkájának segítésévelmind anemzeti,mind a nemzetközi
természet, illetve fajtamegőrzési tevékenységhez.
b) nevelés, oktatás, ismeretterjesztés

A

természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény 64.§ (1) bek.-ben (,,A Kt. 54-55.
§-ában
foglaltakon tűl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intéz_
ményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részétképezik. Ezeknek az ismereteknek
az oktatásával - az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával _ elő
kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kulturája növekedjen.") meghatérozottfel_
adatokban való közreműködés,

A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 2.

§ (1) bekezdése (,,Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számárahozzáférhitő közip_

fokú nevelés-oktatáshoz valő jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szak_
kéPzettségmegszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséiga magyar állam közszol_
gálati feladata.") szerinti állami feladatban való részvétel.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyüári ellátásról és közművelődésről rendelkező
1997 . évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdése értelmében
,,A közművelődés feltételeinek bizto_

sítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok

feladata."

Az alapítvény által vállalt tevékenységek e körben:

-

Minden korosztály, de főképp az iskolás korosztály száméra folyamatos és sokrétű, szervezettszerű és nem szervezetszerű oktatási programok szervezése, amelyek mindenekelőtt
a természet sokszínűségénekmegőrzéséb en az egyéni felelősség hangsúlyoz ására
irányul_

nak.

Szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményt
- akik saját tevékenységgel részt vesznek az állatok életének tanulmányozá_
sában - anyagi támogatása, részükre ösztöndíjak adoményozása.
Oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célúkiadványok, propa gandaanyagok kiadása, ter_
jesáése.
elérő tanulók

-

c) természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 53.

§ (l) bek. (,,A természet védelmével,a bio_
lógiai sokféleségmegőrzésével kapcsolatos állami feladatok ós politika meghatározása, a ter_
mészeti és táji értékek,természetes élőhelyek, vadon élő növény- és állatfajok, valamint más
természeti értékek felmérésének,értékelésének,védelménekés helyreállításanak biztosítása,
az ezzel kaPcsolatos tevékenységekösszehangolása érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi
Program (Kt. 40. §) részétképező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervet (a továbbiakban:
AlaPterv) kell készíteni.") alapján meghatározott állami feladatokban való közreműködés.

Magyarország helyi önkormányzatakól szőlő 2011. évi CLXXXry, törvény 23.§ (4) bekezdés
12. Pontja alaPján (,,A fővárosi önkormányzat feladata különösen: környezát- és természetvédelem, ....) a FŐvárosi Önkormányzatfeladatainak megoldásában való közreműködés.

Magyarországhelyi önkormányzatairől rendelkező 201l. évi CLXXXIX. törvény 23. (a)
§
bek. 5. Pontja szerint ,,A fÖvárosi önkormiányzat feladata különösen: állategészségügyi reiadatok;" - mely feladat megoldásában az Alapitvány szerepet vállalt.

Az alapitvány

-

-

e

körben vállalja,hogy támogatja

az élŐvilág változékonyságának és sokszínűségénekbemutatását
minél természetesebb
kcirülmények megteremtésével ;
olYan fajok tartását és szaporítását, amelyeknek jelentős természetvédelmi,
illetve közne_
velési értékevan;
aveszélYeztetett á,llat- és növényfajok nemzeti és nemzetközi
fajmeg őrzésiprogramjait;
az állattartás és.állatvédelem legmagasabb szintű standardján

a*,aetűasat.

aktív kaPcsolattartást atermészet- és fajtamegőrzéssel ioglalkozó
állatkerti és állatker_
ten kívÜli nemzeti és nemzetközi szewezeiekkel, intézményékkel
és társaságokkal
- a természetvédelmet, környezetvédelmet, állatvédelmet segítő kiadványok,
propaganda_
anyagok kiadását, terj esztését.
aZ

d) tudományos tevékenység,kutatás

A kutatás-fejlesztésről

és a technológiai innovációról rendelke ző 2004. évi
CXXXIV. törvény
6, § (2) bek, ,,A miniszterek, valamint aMagyat Tudományos
Akadémiafőtitkárafeladatkö_
rtikben - a kutatás-fejlesztésért és technológiái innovacióért
felelős miniszterrel együttműköd_
ve - e) támogatják a hasznosítást, kutatás-fejlesztési
célúszakmai együttműködések és techno_
ló gi ai innováció s hálózatok kialakítását, működését,

E feladat megvalósítása kapcsán az Alapitvény résztkívanvenni az

oktatásbem és kutatásban
résztvevő szakemberek, tanarok, valamint a kutatók
- kéPzésénekés továbbkéPzéséneksegítésével, számukrakonferenci étk szervezésével,
- támogatni kívánja őket szakkönyvekkel, szakmai tanulmányutakkal,
- szakmai továbbképzéseken valő részvételanyagi feltételeinek bi^o;ításáva1,

VI. Az alapítvány egyéb céljai:
1,/

Az

alaPÍtvánY betegségm egelőző, gyógyító, és rehabilitációs
célok megvalósítását is szol_

gáIja, oly módon, hogy segíti

-

a szabadidő kulturált eltciltését,
az ifiúsági - diak és szabadidő sportot,
az egészséges életmód megteremtését cétző tevékenységeket
az igényes rekreációs körülmények biztosítását,
az egészséges életmód megteremtésére irányuló kezdeményezéseket,
táborokat,

Az AlaPÍtvanYn ak az Y . és VI. fejezetekben meghatár ozott közhasznűés
egyéb tevékeny_
ségeihez kaPcsolódó szolgált*ásait az erre vonatkoio t,ilt.egek
megtérítéseután bárki igény_
be veheti.
2,1

A Kuratórium az alaPÍtvány céljai eléréseérdekébenegyüttműködik
minden olyan szerve_
zettel, amelYnek célkitűzései azonosak az alapitvány
céljával és működésiik a hatályos ma_
gyar j ogszabályoknak megfelelnek.
3,/

4,/

Az

politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységétpártoktól
és
iránYzatoktól
fliggetlenül fejti ki, azokatiem támogatja, tőlük támogatást
Politikai
nem fogad
el, továbbá tevékenYségesorán orsziggyűlési képviselőváIasztáson,
továbbá áegyei, fiövárosi
alaPÍtvánY kÖzvetlen
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önkormányzat képviselő-testületébe, az Európai Parlamentbe tagként, megyei jogú város képviselő-testületébe és polgármesternek jelöltet nem állít, nem támogat.

VII. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és gazdálkodása:

Az alapitvány vagyonát az alapítő áItal a szervezet indulásakor az alapítványhoz rendelt
l0.000,-Ft azazTízezer Ft készpénz, mint induló vagyon, valamint az alapítvány működése
során a támogatók és csatlakozők általjuttatott támogatások összege, a Kuratórium tevékenysége eredményeként,valamint az alapitvány általlétrehozott szervezetek gazdáIkodásának
alapjarl létrej ött vagyontöme g képezi.
1.1

2.1 Azalapítvényvállalkozási tevékenységetcsak közhasznú,vagy az Alapitó okiratban meghatétrozott alapcéljának megvalósítása érdekében,azokat nem veszélyeztetve végez.

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszlja fel, az csak az ezen Alapitő
Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre használható fel.
3.1

4.1 Az alapítvány részére- céljainak megvalósítására- adomány is juttatható . Az adomány
vagy felajánlás mind pénzbeli, mind vagyoni értékűj og lszerzőijog, használati jog, tulajdonjog/, mind pedig tevékenység, közreműködés lehet. Az alapítványi pénzeszközök adomanyozásakor kizárt,hogy az adományozó összeget akár közvetlenül, akar valamely szolgáltatással
összefiiggésben, előre meghatározott vagyoni előny megszerzése érdekében adlák az adományozők. A csatlakozók juttatásukkal az alapítói jogok glakorlására nem válnak jogosulttá.
5.1

Az

alapitvány jogosult

-

a

Civil tv-ben meghatározott követelmények betartásával -

ado-

mánygffitési akciókkal is növelni vagyonát. Az alapítói vagyon törzsvagyon, amely az alapítvány működésének időtartama alatí kizárólag pénziníézetnélelhelyezve kamatjövedelem
szerzéste hasznáIhatő fel. Az alapínány induló vaglonát meghaladó vagyon teljes egészében
felhasználható az alapítvány célj aira.
6.1 Az alapítvány induló vagyonát, a működése során juttatott felajánlásokat és támogatásokat,
valamint alaptevékenységébőlszénmaző gazdálkodásának eredményeit a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni. Az alapító és a csatlakozó az alapínány
részérejuttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és csatlakozó jogutódára is.

Az

alapítvány vagyonának felhasznáIásáról annak kezelő szerve, a Kuratórium testületi
ülésen dönt. A testületi döntés akkor érvényes,ha annak meghozatalában a Kuratórium tagjainak több mint a fele részt vett.
7.1

Az

alapítvény céljaival a működésével kapcsolatos munkáért a munkát végzőt az alapítvány vagyonából a Kuratórium effe vonatkozó határozata szerinti díjazás és költségtérítés
illeti meg.
8.1

VIII. Az alapítvány szewezete és működése. Az alapítvány képvisetői.

Az

alapitvány legfőbb szerve: az alapitvány kezelő szerve, a Kuratórium. A Kuratórium az
alapító által e feladatra felkért hét tagú kezelő szerv. A kurátori megbízás a tisztségnek a felkért személy által történő elfogadásával jön létre.

A Kuratórium az alapítvány legfőbb testületi irányítő, döntéshozó, képviseleti és gazdálkodó
A Kuratórium tagiai: elnök, alelnök, tagok.

szerve.

Az

a\apítő okirat jelen módosításakor a Kuratórium tagjainak összetétele:

A Kuratórium elnöke:
Montskó

Eva

A Kuratórium alelnöke:

lakik: 119.i Budapest, K-atica utca
anyja születési neve: Dénes Eva

Dr.Vértessynedr.ÚjhaziZsuzsanrta lakik
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1027Budapest,Bemrakpart30.

anyja születési neve: Majoros Erzsébet

A Kuratórium tagjai:

Kovács Patrik
Lévai Ferenc
Simon Alexandra
Dr. Székely István
Walch

Ottó

lakik: 1031 Budapest, Csikóvár utca
lakik: 7018 Sárbogard, Rákócziutca7
lakik:

12.
.

21,I2Yeresegyháua, Pacsirta u. 3.
lakik: 1112. Budapest, Hosszúrétiút 41-43
B.ép. IV. em.1.
lakik: 1048 Budapest, Járműtelep u.I0l4.

Azalapí*ány képviselői: a Kuratórium elnöke, valamint alelnöke. A képviselőkazalapítványt külön-külön önállóan képviselik.
1.1

A képviselő:

-

-

képviseli az alapitványt harmadik személyekkel szemben,
kapcsolatot tart az alapítvány adoményozóival,
szeryezi és iranyítj a az alapítványi célok megvalósítását, igy különösen propaganda és felvilágosító tevékenységeí végez, irányítja a gyűjtések és akciók gyakorlati munkáit,
tanulmányokatkészíttet,
a Kuratórium által meghatérozott döntések végrehajtásaként irányitja a jóvahagyott vállalkozás szewezését,
gondoskodik a kuratóriumi ülések előkészítésérólés levezetéséről, valamint az éves beszámolő, és annak mellékletei, a kiegészítő és a közhasznúsági melléklet elkészíttetéséről
és nyilváno s ságra hozatalár ől,
irényítjaa munkaszewezetet
gyakorolja az alkalmazottakfeletti munkáltatói jogokat,
ellátja a Kuratórium által meghatározott egyéb tevékenységet.

A képviselői feladatokat elsősorban az elnök, távollétében az alelnök látja el, egymással
egyeztetett módon.

és/vagy a munkáltatói jogok gyakorlását a Kuratórium a munkaszetv ezet v ezetőj ér e átruházhatj a.

A munkaszewezetfuányitását

a|apítvány nevében történő aláirási és utalványozási jog a kuratórium elnökét vagy
távollétében alelnökét illeti meg. A Kuratórium a munkaszervezet vezetőjét felnlhénhatja az
aláírás és utalványozás j ogával is.
2.1

Az

3./

A kuratóriumi megbízás a kurátorok személyénekjogerős bírósági nyilvántartásba vétele

időpontjától számított kettő éves időtartamra szóI, az a|apítő azonbart, ha veszélybenlátja az
alapitvány céljainak megvalósítását, jogosult a kuratórium tagjainak ennél előbbi időpontban
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történő visszahívásara. Ugyan csak az alapító jogosult a Kuratórium ragai körében bekÖvetkezettvá|tozásokat az alapitványtnyilvántartásba vevő bíróság felé Írásban bejelenteni. A Kura-

tórium tagjainak megbízatása megszűnik a megbízás időtartamának eljártával, önkéntes lemondással, visszahívással, a cselekvőképességkor\átozásával, kizárő vagY Összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, továbbá halállal is.
4./

A Kuratórium tagaítisztségtiket tarsadalmi munkában végzik, azonban az alapitvánY ét-

dekében végzettmunkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésbenrészesülhetnek, A díjazás az
elvégzett.,rnku arányában, az alapitvány pénzügyi helyzetéhezigazodőan adhatÓ, mértékéről
a Kurató rium te stül eti e g, rende s szav azatho zatali r endle szerint dönt.
1

Az

alapitvény kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
taga. Az alapitő és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

5.1

A Kuratórium tagja az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenySége

ellátásához szüks é ge s kö rb en nem korl át o zták.
Nem lehet kurátor az, akitbűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés bÜntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez fuződő hátrányos következmények alÓl nem mentesült.

Nem lehet kurátor az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástől jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltl\tás hatáIya alatt az Ítéletben
megjelölt tevékenységetfolytató jogi szeméIy vezető tisztségviselŐje (kurátora) nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatbatlmegszabott időtartamig nem lehet kurátor az, akit eltiltottak
a v ezető tisztségviselői tevékenységtól,
Nem lehet a Kuratórium elnöke, alelnöke vagy tagsa, az, aki olyan közhaszní szewezetyezető tisztségviselője volt - arrrrak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - a közhasznú szervezeímegszűntét követő három évig a) amely jogutód nólkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és viámhatóságnál nyilvántartott adó- és vétmtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az áIlarni adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhianyt tart fel
c) amellyel szemben az á|Iami adó- és vámhatóságizletzárás intézkedést alkalmazott,
vagy úzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az á|lami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szÓlÓ törvény szerint felfi,igge s ztette, i lletőle g törölte.

A Kuratórium elnöke

és tagjai kötelesek

az alapitván7t anól tájékoztatni, ha ilyen tisztséget

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

A kuratóriumi dontéshozata|bannem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzá-

tartozőjavagy élettársa a határozat alapján
a,l köte\ezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy az Alapitvány terhére bármilyen más
előnyben részesül (Nem minősül előnynek aközhasznú szewezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
b/ akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni,
c/ aki ellen ahaténozat alapjánpert kell indítani,
d/ akinek olyan hozzátattozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem alapítőja,
el aki adöntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy

f.l aki bármely más anyagi előnyben részesül, illetve

a megkötendő

jogügyletben egyébként

érdekelt.

A kuratórium feladat-

és hatásköre:

I.1 Az Alapító Okirat V. és VI. pontjaiban meghatfuozott célkitűzésekmegvalósítása, így az
alapítvány cél szerinti tevékenységénekbiztosítása, ezen belül:

2.1

az alapitvány éves tervének és költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának ftányítása,

az éves beszámolóval egyidejűleg aközhasznűsági melléklet elkészítéseés jővíhagyása,
döntés a beszámoló és a közhasznúsági mellékletközzétételi módjáról, az ezért felelős

személy kijelöléséről és beszámoltatásaról,
az aIapitvány működésével kapcsolatos adminisúratív,gazdálkodási és szervezeti feladatok ellátása és felügyelete, az alapitvány munkaszervezete és ngyintézői szervezete munkájának felügyelete, vezetőinek kinevezése, ésvisszahívása,szervezeti rendjiik kialakítása
és ellenőrzése,
az alapítvány pénzeszközeinek kezelése és a lehetőségek szerinti gyarupitása,
döntés a csatlakozók és támogatók adományainak elfogadásáről és felhasználásátőI,
döntésvállalkozásokindításárólvagymegszüntetéséről,
ösztöndíjak adományozása, döntés a Kuratóriumhoz érkező támogatási kedvezményekről,
azok támo gatási formáj aról és módj ráró1.

Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ezen Alapító Okiratban nem részletezeíI
Civil törvény rendelkezéseiben meghatéxozottak figyelembe vételével - a Kura-

kérdéseit - a

tórium által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni.

A Kuratórium feladata a fentiekben meghatározottakon túl mindaz, amit az Alapítő Okirat
és a Szervezeti és Működési Szabályzat l SzMSzla hatáskörébe utal, Az SzMSz rendelkezései
az Alapitó Okiratban foglaltakkal ellentétesek nem lehetnek.
3./

A Kuratórium működési rendje:
1./ A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik /rendes ülés/. A
Kuratórium összehívásaról és az ülés levezetéséről a Kuratórium elnöke, akadályoáatása esetén alelnöke gondoskodik. Az alapítviny mindkét képviselője saját elhatározásábőI yagy a
kuratórium tagjainak írásbeli kezdeményezésérebármikor - az ok és cél megjelölésével - öszszehívhatja a Kuratórium ülését/rendkívüli ülés/. Amennyiben az alapítvány képviselői a tagok kérésének8 napon belül nem tesznek eleget, űgy az ülést a kezdeményező tagok saját
maguk hívhatj rák össze.

2.1 Akuratóriumi ülésre szóló meghívókat az alapínány neve, székhelye, a hely, idő és anapirend feltüntetésével, az ülés kitűzött idópontját legalább nyolc nappal megelőzően, ajánlott
tértivevényeslevélben, email-ben vagy faxon kell kiküldeni a kuratóriumi tagok részére.E
meghívóban közölni kell a haténozatképtelenségesetére ugyanazon napirenddel összehívott
újabb kuratóriumi ülés helyét és időpontj át is. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hog,l a szavazásra jogosultak a tárgllalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A kuratóriumi ülés hatiározatképessé géhez legalább négy tag jelenléte sziikséges. A határo_
zatkéPességetminden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha égy tag valamely
tigyben nem
szavazhat, Őt az adott határozat meghozatal ánál a határozatképesse§ megállapítáÜ
során figYelmen kívÜl kell hagyni. A testület döntéseit nyílt szavazásial, a jetenlovok
egyszení szó_
tÖbbségéve|hozza meg. Szavazategyenlőség esetén újra kell tárgyalii a kérdést
és u3abb sza_
vazást kell tartani. A Kuratórium csak a meghívóban szereplő napirendben
hozhat érvényes
határozatot Kivételt képez, ha az ülésen a Kuratórium mináen tagja jelen van
és az űj nápirendi pont felvétele ellen senki nem tiltakozik.
3,/

A

Kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben foglaltak
alapjan
olYan kÜlÖn nYilvántartást kell felfektetni, amelyben az erdeű véleúnyeket javaslatókat,
és
a dÖntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét, a megho zott határoiatokat,
azok
meghozatalának időpontját, a határozatok végrehajtásának módját és időpontj
át, valamint a
végrehajtásértfele]Ós személy megnevezését is rögzíteni kell. A jegyzőkcinyvet
az ülés leve_
zető elnÖke és a jegYzőkönyv készítője hitelesíti. A jegyzőkcinyimelléklete
a Kuratórium
jelenlévő tagjait és az ülésre meghívottak névsorát rettúnióto;elenleti
ív. A jegyzőkönyvekbe,
valamint az azok alaPján készült nyilvántartási dokumentumokba, a kuratórium
elnökéhez
Írásban intézett kérelmével,bárki betekinthet, a személyiségi és adatvédelmi jogok
védelmé_
4.1

nek betartásával.

5,/ A Kuratórium Ülései nyilvánosak. Személyiségi és adatvédelmi jogok
védelme érdekében
a kuratórium elnÖke esetenként, az érintett napirendi pontokban hatarozhat

léről.

az 1ilés zárttátéte_

6,/ AKwatórium hozbathatátozatotülés tartása nélkül is. Az Elnök írásbeli
előterjesaéssel és
határozati javaslattal szavazást kérhet e-mailben, a kézhezvételtől számított
8 napon belül
tÖrténő válaszadással. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során
az Alapító okiratnak a Ku_
ratórium határozatképességéreés szavazására vonatkozó rendelkezéseit
azzal azeltérésselkell
alkalmazni, hogY ahatározathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább
annyi szavazatot
megkÜldenek az elnök részéte,amennyi kurátor jelenléte a-hatarozatíepessolenlz
szükséges
lenne Ülés tartása esetén. Ha bármely kurátor u, Úlé. megtartását kívánja,
a k}atóriumi ülést
az elnöknek vagy az alelnöknek össze kell hívnia.
7,1 A szavazásra megszabott határidő utolsó napjátkövető három
napon belül - ha valamennyi
kurátor szavazata ezt megelŐzően érkezit< meg, ákkor az utolsó szavazatbeérkezésének
napjá_
tÓl számított harom napon belül - az elnök megállapítj a a szavazás eredmény
ét, és azttovábbi
három naPon belül közli a Kuratórium tagaivil. Ahitározathozatalnapja
aszavazásihatáridő
utolsó naPja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazatbeérkezé_
sének napja,

8,/ A Kuratórium döntéseit a döntést követő tizenöt napon belül
írásb an, igazolható módon
kÖzli az érintettekkel, valamint a döntéseket az alapítvány székhelyénis kih,i§gesxik.
Az érte_
sítésmegtörténtéért a kuratórium elnöke felelős.

Az alaPÍtvánY működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium elnökéhez
intézett Írásbeli kérésalapján bárki betekinthet, anől saját kclltségére
másolatot készítheta
személyiségi és adatvédelmi j ogok védelmének betartásával.
9,1

l0,/ Az alaPÍtvánY működési lhivatalil és nyilvántartási rendj ét, a szolgáltatások
igénybevétel_
ének módját és feltételeit, a kuratóriumi ülések meghívójat (az előzites
értesítésiidőközön

belül), a kuratóriumi döntéseket, az elfogadott
éves beszámolót. az éves köáasznúsági
mellékletet az alapítvánv székhelyén elhelyezett
hirdetőtábl án történő kiíiiggesáéssel
nyilvánosan közzéteszik.

l2./ A Kuratórium tevékenYségéről évente
írasban tüékoztatja az alapítőt.Az írásos
tájékoz_
az éves beszámoló közhasznúsági melléúet
Kurúrium altal t,irteno
gadása
után, 30 naPon belil az alaPÍtvény
Kuratóritinanak elnöke megküldi az alapítő
"rro
részére.
,

tatót

l3'/ A Kuratórium vag_r

1nak

tagtra által e feladatköre

;§fi-tl::§ :.3á;::^:,:.ill[i:f'ben
IX.

A.z,

ellátása során okozott kaÉrtaz alapít_
az a,"piűa"v"^uor.o,ott r.áJ.tl porga,i joe
attá|á-

Alapítvány Felügyelő Baottsága:

1'l Az AlaPÍtó okiratban meghatározottak
maradéktalan megvalósításának, valamint
az alapít_
vánY vagYonának fokozottabb védelme
érdekében,illetve a kuratórium tevékenységének
el_
lenőrzéséreműködik az alaPítvánv legalább
t"gú Fffiyelő Bizotts ága. Tagai:
elnök, tagok.
,:
Megbízatásuk a törvényszéknek t'ci.tent
bejelentÁt al si?Áitottkettő éire ,i}t,
alapítő kép_

-

alapítvány Felügyelő
?.!
Pizottságanak tagjai:
^:
Elnök: Pásztorné Csengődi Ágnes taiit<:
zos igiato rbágy,Rosenbach J. u. 37
.
Tagok: Dr,Kozó
lakik:
ilil.rt]'r"rir.as
Frigyes
u.6lb.
1139
Sándor
lakik: 1 r r 8 Suáai..i, ii"rrO u. 5/a.

Lászlő
István

A FelÜgYelő Bizottság

tagJa.az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevé_
kenysége ellátásáh,oz szükséges kciőn
nem korlátozták'. Nem ]ehet a Felügyelő
Bizottság
tagja, akivel szemben u
tisztségviselokre vonatú ő kizárő ok
áll
fenn,
továb
'"'őtő
bá aki
vagy akinek a hozzátartozőj a a j ogi rr"áély
v ezetőti"rtrlguir"ro;
".
3./ Nem lehet a Fel iigyelő Bizottság
elnöke, vagy tagsa,illetve könywizsg
álőja, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy taga
b) ezen megbízatásán kívúiaz"alapítvánnyal
más tevékenység kifejtéséreirányuló
munkavi_
szonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyeujoguisrffi an arl
c) az AlaPÍtvánY cél szerinti juttátásaiuói ..rrJrui{i;;".
a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzben sátgatatásokat)
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott-személyek
közeli hozzűartozői.

Nem lehet a FelÜgYelŐ_Bizottság elnöke,
tagJa, vagy könywizsg áló az,aki
olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt
u*ut
me{szutet
legalább egy
évig - aközhasznú szervezetmegszűntét
követő h;";;;ig ^űára;;,;á
a) amely jogutód nélküt szűnt meg Úgy, hogy
itt*niadó-

b)

c)

v

ántattoí| adó - é s v árntartozár,it

-

.r.ii .gyűtit.tt. ti,

és vámhatóságnál nyil_

amellYel szemben az államiadó,-.ésváiLlrato.ág;"r*,ős
összegű adóhiányt tártfel
amellYel szemben az áIlami adó- és
üzletzátásintézkedést alkalma_
zott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot
",i,nrruiJiág
srabott ki,
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d)

amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint felfiiggesztette, illetőleg törölte.

A Felügyelő Bizottság elnöke

és tagjai kötelesek a Kuratóriumot arról tájékoztatni, ha

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnéI is betöltenek.

ilyen

4./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább két 4lkalommal ülésezik. Az
ülést az elnök írásban, a napirendi pontok megjelölésével hívja össze, legalább nyolc nappal a
kitűzött időpont előtt. Az ülés akkor hatírrozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatait legalább két tag| egyhangú döntésével hozzameg. Amennyiben a Felügyelő Bizottság
több mint harom tagú, űgy ahatározatképességhez atagok több mint S}Yo-nakjelenléte szükséges, döntéseiket pedig szótöbbséggelhozzák. Szavazategyenlóség esetén a kérdéstismételt
szavazásrakell bocsátani, Ügyrendjét a Felügyelő Bizottság egyebekben maga állapítja meg.
5./

-

A Felügyelő Bizottság hatásköre:

felügyeli és ellenőrzi az alapitvány Alapító Okiratának betartását, valamint az alapitvány
munkaszervezetének működését és gazdálkodását Ennek során avezető tisáségviselőktől
jelentést, a szewezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítástkérhet, az
alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat vizsgálhatja,
a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagtra a kuratórium üléséntanácskozási joggal vesz
tészt,
a Felügyelő Bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén tagu kötelesek a kuratórium
elnökét tájékoztatni, és annak összehívásátkezdeményezni, ha arról szereznek tudomást,
hogy
a.l a szewezet működése során olyan jogszabálysértés yagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény lmu|asztásltörtént, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítésea kuratórium testületi döntését teszi szükségessé,

b.l avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.
6./ A Kuratóriumot a felügyelő szerv indítvényára - annak megtételétől számított harminc
napon belül - össze kell hívni. Összehívásáért a Kuratórium elnöke felelős. E határidő eredménytelen eltelte esetén annak összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekébenszükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteniaz alapítvány székhelye szerint illetékes, az alapítvénytörvényességi ellenőrzését elléíő szervet.

A Felügyelő Bizottság véleményeziaKuratórium által elkészítettéves beszámolót és annak
mellékleteit, a kiegészítő és a közhasznúsági mellékletet, tevékenységéről évente beszálmol az
alapítónak.
7./ A könyvvizsgáIőjogaira
és kötelezettségeire a Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei
értelemszerűen vonatkoznak.

X. Az alapítvány megszűnése:
1.1 Az alapitvány határozatlan időre létesült, és a Polgári Törvénykönyvben
szerint a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg

meghatározottak
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2.1 Megszűnése esetén meglévő vagyonát a

Fővárosi Állat- és Növénykert céljának megva-

lósítására kell fordítani.
3.1

Az Alapító Okirat módosítására ahatályos jogszabályok alapján az alapitőjogosult

gáriTörvénykönyvvonatkozószabályaibanmeghatározottakszerint.

a Pol-

4.1 AKwatórium és a Felügyelő Bizottság tagjai ezen Alapitó Okiratban foglalt követelményeket megismerve, elfogadó nyllatkozatuk aláírásával vállaljak a tisztséget és nyilatkoznak
arról, hogy tagságuknakjogi akadálya nincs.
5./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgari Törvénykönyvről szőIő 2013.
évi V. törvény rendelkezései, a Civil tv valamint az alapitványok tevékenységétszabályoző
hatályos j ogszabályokban foglalt rendelkezések az iranyadóak.
6.1 Az alapító a mai napon a fenti Alapító Okirat-módosításban foglaltakat, mint akarutával
mindenben megegyezőt irja aIá.

Budapesten, 2019. január 2I

.

Alapító képviseletében:

ex%
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főigazgaíó

Ellenjegyezte és igazolja, hogy az Alapitő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel ezen dokumentum módosításai alapján hatályos hrtalmának:
Budapest, 2019. jpuár 2I.
Dr, Györi Erzsébet
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