
 
 

Alapítvány Alapító Okiratának módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegéből /részletek/ 

. 

 
1. Az Alapítvány neve:   

    
Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az  Egyházközségért  Alapítvány  
                             (a továbbiakban: Alapítvány) 2013.március 23-án került bejegyzésre 

 

2. Az Alapítvány székhelye: 9512. Ostffyasszonyfa Kossuth u 48. 

 

3. Az Alapítvány induló vagyona:  500 000  forint, amely kizárólag készpénzből áll,  

                                          amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott. 

 

4. Az Alapítvány céljai:  
 

Az egyházközség területén a Római Katolikus Egyház jelenlétének, hitéleti, szociális, 

kulturális tevékenységének építése 

 

A működési területén lévő emberek anyagi, szellemi támogatása, hogy méltóságukat 

megőrizve közelebb kerüljenek az Egyházhoz. 

 

Az Egyházközség ilyen irányú működését az anyagi, szellemi feltételek javításával támogatja.  

Ennek keretében elősegíti: 

  

- a templom művészi értékeket hordozó festményeinek, oltárképeinek és szobrainak  

   a megóvását, a plébánia épületének  szükséges felújítási munkáinak segítése. 

 

- karitatív, oktatási, kulturális tevékenység szervezését, működtetését, 

 

- minden egyéb meglévő, vagy későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi cél anyagi,  

  szellemi támogatását, 

 

- az egyházközség működésének hatékonyabbá tételének érdekében az alapítvány a 

mindenkori   

  plébános működését segítse, távollétében az egyházközségi tagokkal napi kapcsolatban a   

  mindenkori aktuális feladatokat mindenkor el tudja végezni, 

 

- nagy hangsúlyt fektessen az egyházközség keresztény életének buzdítására, szervezésére, 



más  

  egyházközségekkel való kapcsolat kialakítására, felekezeti hovatartozás nélkül, 
 

5. Az Alapítvány tevékenységi köre:  

 
5.1. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: 

-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

-  kulturális tevékenység, 

-  kulturális örökség megóvása, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

-  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenységeket látja el.  

 

 

6. Az Alapítvány  

 
6.1. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végezhet;  

 

6.2. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja;  

 

6.3.  Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

7. 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. 

 

8.1.10.  
 
           A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását ehhez 

         megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett 

         adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.  

 

 

10. Az Alapítvány működése, gazdálkodása: 
 

10.1. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.  

 

10.2. Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében, kifejezetten másodlagos jelleggel 

vállalkozási tevékenységet végezhet.  

 

10.3. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen 



vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az alapítói 

vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.  
            
 Az alapítvány vagyonát a kuratórium az alapító okirat keretei között szabadon használhatja 

föl. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása eseti támogatás folyósítása és 

természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok segélyek és természetbeni 

ellátások feltételeiről, elbírálásáról, határ idejéről a kuratórium dönt. 

 

10.4. A fel nem használt kamatok és egyéb hozadékok, az induló tőkén kívül felajánlott 

pénzösszegek - ha a felajánló kifejezetten így rendelkezik - az alaptőkét növelik. 

 

10.5. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 

rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 

11. Az Alapítvány támogatása: 

 
11.1. Az Alapítvány támogatása történhet az Alapítvány számlájára történő befizetés útján, 

természetbeni juttatással vagy más módon. Az Alapítvány továbbá a céljai 

megvalósításához szükséges vagyont adományok útján gyűjti. 

            Az Alapítványhoz hozzájárulók nevét és a hozzájárulás mértékét - ha az adományozó 

másként nem rendelkezik - a kuratórium közzéteszi, lehetőségeihez mérten propagálja. 

           Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot a kuratórium elnöke és a       

           kuratórium bármely tagja együttesen gyakorolja. 

 

Az alapítvány képviselője és a kuratórium tagjai: 
 

Gregorich Ferenc – a kuratórium elnöke 

Anyja születési neve:Mainone Márta 

9512 Ostffyasszonyfa, Kemenes u. 1/A 
 

Kiss Árpádné – a kuratórium titkára 

9512 Ostffyasszonyfa, Hegyalja utca 7. 

Anyja születési neve: Pető Mária 

 
Budai Zoltán plébános – kuratórium tag 

9514 Kenyeri, Ady u. 63. 

Anyja születési neve: Horváth Margit 

 

Horváth Gyula – kuratóriumi tag 

9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth utca 155. 

Anyja születési neve: Udvardi Ilona. 

 

Iker László – kuratóriumi tag 

9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth utca 1/A. 

Anyja születési neve: Diósi Gizella 

 

Papp Tibor – kuratóriumi tag 

9512 Ostffyasszonyfa, Kis utca 17. 

Anyja születési neve: Kovács Mária 

. 


