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A Poszeidon Speciális Mentőszolgálat Alapítvány
( MÓDOSÍTOTT )
alapító okirata
Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány
létrehozását határozta el.
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1.

Az alapító neve, anyja neve, lakóhelye:

Név : Kovács Józsefné
Anyja neve : Verik Margit
Lakcím : 5741 Kétegyháza Máv telep 2 / 2

2.

Az alapítvány neve:

Poszeidon Speciális Mentőszolgálat

Az alapítvány rövid neve : Poszeidon Speciális Mentő
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: Poseidon Special Ambulance - Service
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Az alapítvány székhelye: 2360 Gyál, Táncsics Mihály u 66

4.

Az alapítvány honlapjának címe: http://poszeidon-mentok.hu

5.

Az alapítói induló vagyon:
100.000 - Ft, azaz egyszázezer forint
készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre
bocsátott.
Alapítás éve : 2015
Budapest Környéki Törvényszék 18.Pk.60.233/2015/2.(
AM – 3727 nyilvántartás ),

6.

Az alapítvány célja: Az ALAPÍTVÁNY egészségügyi, valamit polgári és
katasztrófavédelmi kármegelőzési és elhárítási és megelőző célt szolgáló illetve
oktatás képzési kezdeményezés

6. a

Közhasznúság : Közhasznú
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7.

Az alapítvány tevékenysége:
7.1./
Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú
tevékenységet végzi:
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

Közhasznú tevékenység
1.

-

Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentés ,
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem

2.

- Mentés , betegszállítás , ügyelet

3.

-

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-

Tömegsport, Sportoktatás ,Versenyszervezés
Környezetvédelem

Közfeladat

Jogszabályhely

Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes
tűzoltás , mentés, katasztrófa-elhárítás

2011. évi CLXXV.
törvény, valamint a
tűz
elleni
védekezésről,
a
műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI.
törvény
alapján
működő

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs
tevékenységet végezése ,
betegszállítás , álltalános
mentés , orvosi ügyelet , őrzött betegszállítás

A közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII.
törvény és 5/2006. (II.
7.) EüM rendelet a
mentésről , 19/1998.
(VI. 3.) NM rendelete
szerinti betegszállítás
, 5/2006. (II. 7.) EüM
rendelet szerinti a
mentés

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Tömegsport, Sportoktatás ,Versenyszervezés
Környezetvédelem

Egyéb tevékenység
(egyéb
közösségi,
társadalmi
tevékenység 1.19.1.
kód: 1900
) a
350/2011. (XII.30.)
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8.

9.

7.2./

Az alapítvány nem zárja ki , hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően ( csak
abban az esetben szükséges ez , ha társadalmi szervezet tagsággal
rendelkezik ) [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

7.3./

Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi
módjának nyilvánosságát a www.poszeidon-mentok.hu hu internetes
honlapján, való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót a
www.birosag.hu internetes honlapján közzéteszi. [Ectv. 37. § (3)
bekezdés d.) pontja]

Az alapítvány jellege:
8.1./

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és
jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti
vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót
nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót
megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a
vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. §
(1) bekezdés d.) pont]

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10.

Az alapítványi vagyon felhasználása:
10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban
megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a
kuratórium gazdálkodik.
10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá
az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány
teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

5

10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a
támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium
dönt.
10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról,
úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
10.5./

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását
nem veszélyeztetve végez;
[Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]

10.6./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja
[Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

11.

Az alapítvány ügyvezető szerve:
11.1./

Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes
személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium
elnökének kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke :
Név : Fási Géza László
Anyja neve : Vincze Éva
Lakcím : 2360 Gyál Táncsics Mihály u 66
A kuratórium tagja :
Név : Gyura Barbara
Anyja neve : Farkas Róza
Lakcím : 2360 Gyál Táncsics Mihály u 48
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A kuratórium Titkár :
Név : Kovács Vanda
Anyja neve : Rigó Irén
Lakcím : 2360 Gyál Táncsics Mihály u 66
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és
gyakorlásának módja: általános és önálló.
11.2./

A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi
tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4)
bekezdésében, a Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. §
- 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását,
ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az
alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium
gyakorolja.

11.4./

A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban,
igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül:
pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával
hozza meg. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]
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Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak
tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi
ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi
tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó
kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
11.6./ A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány
honlapján, illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára
kifüggessze.
11.7./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van.
Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag
jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag
hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg
a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt.
[Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
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 az alapítvány
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
11.8./ A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli.[Ectv. 37. § (3) b) pont]
11.9./ A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről
(Határozatok Könyve), amelyből a döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges,
személye) megállapítható. [Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont]
A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett
iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését
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követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával
- az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium
elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8
napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.)
pont]
11.10./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik,
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

12.

Összeférhetetlenségi szabályok:
12.1./

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
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.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll
(Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2./

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója 2013 évi
V. törvény8:1.§ (1) 1.pontja nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és
közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy
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