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Az alapífvány

nev§

Akadálymentes Thnulásért Alapítvány

Áz alxpítvány röüd í€vG

:
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Áz alaPÍfvánY idege* ny*lvű elnevezésc:
Foundation

3,

for unhindered learning

&z a|apítvány székhelye: 44Sü
Nyiregyhr{za, §zéchenyi u.34-38

4.

Az alapífuány honlapjának címe: y:ty:gÉs§gkg!lí!t§!!!u!§!,r_,jí,rhu

5,

Á: ataPÍtói induló

6.

yagJr*n;

t00 0üü- Ft, ar,arszázezer fcrint

f;;:§ffi

amelyet

az

alapító teljes egészébecrrffidelkezésrc

Az atapífuány célja:

ktizreműködik - a gyermek megtbtetó
testi, szel}emi, erkilcsi fejlődéséhez
szükséges
védelemre és gondoaísra való jJg
e.ueny*.irle.*, * jgói. e,ri tXrV
Gyermekek jogairól szóló New
v"rtt-q 19s9, ;;;Ú.20_án kelt Egyezm kihirdetett, a
pon§ában található.a fogyatékos
ény Z3.Cikk 2.
*.:'-"ll-*-- gondoá§áh azvalő jaga
sl-ir-ryr.
megvalósíásábarl továbbáa trlzJt.taasról
szóló:orTéi
r-lro-t"zéseinek
megfelelŐen a fogYatekos gyermekek,
tanulók erretasarran-r.i*im'ii:irtr#Lén3tendszer
tervszer,Ű fejtesáésében, váiamint
a foqr.leko- á;""#;r., furrurok
n**ie.jt, or.tutt át szotgiló
Pedagógiai Programok, rnegoldiisor. ti6.;*rt*.§Ú-"ltárr-tadatok
végrehajtásának segitésében.

;#;yel

CXí;Je"r

7,

Az alrrpífuány twékenysége:

-

iskolai neveléssel és ckta&issal, fejlesztó
felkészitéssel kapsolatos feladatok
megvalósitása.

?
intézményfejlesáés-,bővités,
eszközbeszerzés támogatr{sa
reszt vesz a tesli" érzékszervr,
értelmi,
é*.
biaosító pedagó giai szakszol
Fo#Tp fogyatékos g3rermekek, tanulók ellráászervezésében.

sát

táük

támogatja az egészségmegőrzésre,
rehabilitációs foglalkczásra ininluló
tevékenységeket
*ámoga$a a sportíevékenységek
és ábaroáaás szervezésére iskolai
kirándulrásokra, iskolai
,
rendezvénYe-kre"iranyu-ro teret""y*es.k";
-"giri az érintett tanulók továbbta_
:i,::Ír""s
szabadi dej ének hasznos eltölté

§fiÍ"K§T:::#;ffi:*o

ftimogatja az érintettek munkába
áltását etősegitö

v

'l'l

sé ve

l, sportolásával kapcsolatos

tevékenységet.

Az alaPÍfvanY a cé§rinak elérésesrdekében
az alábbi közhasanú tevékenyseget
végzi:
[Ecfv. 34, § (1) bekezdés a; pcnt1
Közhasznú tevékenység
r.:

g

u",
az egés-,"ge.rúg;egőrzésre,

ffi
elősegítese,

egé;z;eq á l apotána

1
i
uJ:?b.eletminőség

l

]

közfeladat

t,*iT*"

__-_---_--l

l9q7. évi CtrYi

u,,

tv,

ia.*úmii*- ;rJrr"ulifiJo'r'--

zségaárositó környezeti,
"*,_"
egyéb
hatások elleni fellépés

Jogszabrilylrely

jfoglalkazasí' irrárryuló

az|

iegészséggyrőI

il44.

tevékenvséqet .+
i tevékenységeket
j

l

§

(u-Ql

i

A családok védelme és a családolc;Oretének erósíté§e, a munkaviúlalás+,
u.*uládi élet összeegyeáetésének
gyermekvállalas *imogatása, gy*.á**o,it"rOogrtJr*,
lalási szándék megvalósuresán'ár.
."giier.

üámogatja az érintettek 2011,
évi CCX]"
mnrrkába aílását elösegítő
tv. a csaiádok
fevékerrységet.

jvédelméről 1.

i§

:Y.

§ -6

l

í
1

Közös ségi kulturál is hagyomány-k-r;'
kek ápolásrina&J művelóJésr* *i"**oia*
kOzösségek tevékenységeneV
a tat ossJn
életmódja javitrisát jrotgatO r.ur*.ai"
r3lok megvalósításának támogatása,
szeti intéanények/lakossági művészeti
"rtioJkezdeményezések önszerveződéssk
támogatása, a múvészialkotó munka
feltétetei-

A természefuédelmi
kultura fejlesztése, a
természet védelmével

kapcsolatos isrueretek
ioktatása.
]

l

l99l. évi }ü{. fu

a helyi
önkormányzatok
és szerveik, a
köxársasági
megbízottak,
valamint egye§

nek

javíása, a művészeti értékek

zásának, megőrzésének segítése

létreha-

cenlrális
alárendeltségű
szervek tbladatés hatáskeireiről
121, § a)_b)
alapján.

;1996. évi LliI. tv.
a tennészet
YwwItltJtt
l 64. §
i;védelmóről
j (1) alapján.
j

]

1

!

A gyermekvédetmi rendszerhez kapcsalódó feladatat ellátása
- a gyennek cialád-

ban történő rrevelkedésenát etesegirrro

gyermek veszélyeáetettségének
áegetázése és megszúntetése érdekében.

rendezvénye§

-

konfsfqrciák szsfvezése- 1997, }C(XI. tv, a
gyermekek
leborryolitása
védelméról és a
gyámügyi
igazgaásről l?. §
(1) alapján

Jcgvédelmi feladatck: gyermekek
ioeai- a elöadások szervezése
jövő nernzedékek erdeÉái, n.rr"tirffi
prospektus készitáse, 2011. évi CX], tv
jogai, íeginkább vcszélyeztetett
az alapvetőjogok
ársaáaimi tervezése
csoportok jagai
biztosáról2. § a},
b), c), d) alapján

az e€észséges életrnód és szabadidőspcrt
gyakorlása feltételeinek megteremte§;;
sportflrnanszírozás: u gy".*Ók- és
i§úságt
§port, a hátrányos helyzetri társadalili
csoportok yalamint a fogyatékosok
sp*rtjának támogatása

Émogaíja

a 2aa4. évi I. tv. a
spofitevékerrységekés
sportról 49 § c}-e}
áborozfaiis szervezésere,

iskclai kirrándulásakrff,
iskolai és k*lkrrátis
rendezvényekre ininydó
tevéksrrységeket segíti
-

alap.ján

az érintett

1anulók továbbtanrrl asáq

segíti az

gyermekek

érintett

szabadidejének hasznos

eltöltésével, sportalás.ával

kapcsolatos tevékenység

-

Kerületi sport és szabadidősport támcga-

tamogalia

a

sporttsvékenység*k és 2011. évi

CLXXXD{.

tv.

tása, ifiúsági ügyek

i betegek, szen vedélybetegek,
szem é l yek, haj l ék-a lán
személyek élefuezetésiképessógének
:-kialakítása, illetve tretyteriifiÚ;

|j:,:|l:*,
togy-atekos

táboroztatiis szervezésérg
Magyarorság
iskolai kiriándulásokrq
iskolai és krdturajis helyi
rendezvényekre iráry,rrtó önkormányzatairó
tevékenységeket segiti I 23. § {5) 17

-

az érintett
tanulók tavábbtanulását

segíti az

érintett

1993. évi III. tv. a
szociális

igazgatásról és
gyernekek
szabadidsjsnek hasznos szociális

eltöltésével, sportolásával ellátásokról 72,
kapcsolatos tevékenyseg (1) (2) alapján

A fogyatékos személyek rehabil iti**inak rnegvalósulrisa éidekeben
nyúj;;-

rehabiliációs program,
segédeszktizl
segédeszköz-elIáás
fejlesztés, a
szolgáltatást ny*jtó
szervezetekkel és az
általuk nyujtott
rehabititációs
szolgáltatásokkal
kapcsolatos adatok
információk gyűjtése a
fogyatékos személyek,
családtagiaik segitóik
táj ékonatása érdekében

Felnőttképzési tevékenység:meghaárazolt jysalanxok e törvénynét me"gfeiliá,
nj at képzésiprogramj a alapj án;-g""Úsuló iskolarendszeren kívni ory*
rie|uese, amely célja szerint meghaározott
tepzettség: a felnőttképzéshei kapcsolódó
szolgáltatás.

7'2'/
7"3'/

ff""Í;á'Í*

kÖzhasznú szolgátatrá,saibŐ1

1998. évi. )O§L

tv. a fogyatékos
személyek
jogairóI és
esélyegyenlőségü
k biáosításáról
21. § a)-s)

2aa1, évi, CL tv. a
felnóttképzésrőI
3, § (2) a) b}
alapján.

az aíapítvarryi céloknak megfetetően

brirki

Az

alaPÍtv:ánY aruűkÖdésének,
szots§1l*ás,airr$, a1o|.ieenybevételi
módjának nyitrviárr*ssrigr*
a www'akadalYrnentestanulasert.hu

intemetcs honrapjá{ az atapítvány
siékhely*r, elhelyezett
hirdetőtáblián és a Kelet-MagYarország
hírtapban irJÍ to="eretel úfián biztosítja.
Áz éves
beszámolót
ktizhasáús,igi
év junius 30. napjás a

és a

*areúá iila*r,

§

www,akadalYmsntestanulasert.hu interneteslronlapjrán
és az alapitvány székhelyén kihelyezefi
hirdstótáblán ktizzéteszi.
L*cty. 37. § {3} bekezdéi d-; pontjaj

Az alapítvány jellege:

8,1,/ Az

alaPÍrvánY nYrtott, alrhoz
bazai vagy
.brálrety
bármikor az AIaPÍtvanY fennallása
alatttefszés"

kütíötű természetes és jogi szernély
."Jrioo v"agyoni hozzájérulással csatlakozhat.
A csatlak*zas tenYe * csatlakozót nem miaősáJ-pril"a
abpítói jogokat nsrn gyakor*llrat A
csatlakozót megitleti azonban az
tegyen
a krrratórium részérea vagyoni
1ias,rrogy;*"urlr:t"t
-- juttatásr{nak felhasrnrálásáa vonatkgzó*r.

&'?'/

Az alaPÍtvanY kÖzvetlen Potitikai te,vékenységet nem
rytynr szervezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak anyagi tifonogatást nem nyújt.
i+. (r)u"i""aer
Pótv,

9,

d.)

.E

nr"ti--

Az alapífvány időtarfam*:
Az alapítvarryt hatiározatlan idötartamra hozta létre
az alapító.

10.

Az alapítványi vagyou felhasznáIása:

t*"1,1 Az

y€y.ön1

ataPÍtvránY

kiárólag a jelerr alapító okiratbarr megielölt célok

megvalósításara }ind$ori
használható fel. Az alapítói

1*,2,1 AlaPÍtvánYi cék7 az

"u§on"ur

akuraióritm g*oulkodi1.

alapítiáskcri vagyon és annak teljes hozadéka"
tavábbá az alapíti{st
kÖvetően az alaPitványi sz:furtla"-fk"r" kJ*penzadomány
tel_ies összege v€y a
temészetben nyújtott adomány for.dítható.

is,3,/ Az

alaPÍtvánYi vagYon felhaszrráása_ sonán az egyedi
kérelmek alapjrán
elfogadott pénzú§yi tsrv-és hatiirozat alapján u
h,,u]tá.io* aoot,

1a,4,Í Ha

a csatlakozó tiimogató rendelkezett

l,,lsvoni
órvényesüléseről a kuratórium gondcskodik,

10"5,/

a tánogatásokról

juttaíása felhaszniila§áról, úgy rende&ezése

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
vagy a létesítőokiratban
meghatározott alaPcél szerintitevékinyseg megvalósíását
ná veszélyeáetve végez;
[Ectv, 34. § (1) bekezdés b.) pont]

1Ü,6,/

Gazdálkodrálsa során elért eredményét nem
osrtja
meghatározott közhasznú tevékenységéreforditja

fel. azt a létesítő okiratáb*n

[Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pontJ

l1.

Az alapítvány ügyvezető szerye:

11'1,/ Az

alaPit&

az

ala}i*ánY vagyonának kezelésere hrárom telaészetes
személ,yből álló
Az alapitő r"r*turtlu a kuralórium elnökének ti:*i.ieri:ogat.

kuratóriurnclt Reyez.

Név: dr. Molnárné Zsalutkó Mária
Lakcím: 440ü Nyire gyhéna,Korányi
F. u. 19/D,

Ányja neve: Nagy Mária

Név:Dalanics Gldrgy
Lakcim. 4400 Nyíregyháza, Sarlőút
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3/t0

Lőrinczi péter
Lakcim: 4400 Nyire gyltáza,Miksáth
Kálmán u. 36. fsr}W

firÍfr:,-l§,,;ffi:u
11.z-l

megillető kepviseleti jogának te{edetme
és gyakorlásának módja:

A kuratóriuni íagak ki|elölése 5 óv idóre
szól. A kuratóriumi tagokat
tisáség annak etfogadásával jön tétre.

az

alapitóje,öli

ki- s

A krrratóriumi tassrig megszűnik:

-

atag haliálával,
lemondásával,
a Ptk, 3:22" 1§ {t}-(6} bekezdéseben,
továbbá ptk.
Btk- 61-§ (2) bekezdés pon$ában- éy a'*. 3:397. § (3).
'- {4)
'39.bekezdésében, a
3s."
§
§-ban fogtalt
Összeferhetetlenségi és kizráró oi *Ltivettexéuel, ?*ry
fogtatt osszeiérhetetlenségi és kizmó
ok beköv-etkeztével,
a Ptk, 3:398" § {2) bekezdése szerinti

i)

visszahívással

ll'3'/ Á tr-uratórium

bizt"§Í§a az alaPítváayi célok fclyamatos
rnegvalósiti{sáq ehhez megteremti
a
Dónt az -r"ii*ávr,", eit-,-Já-*áiok

fr:§"]-ffi*Lla*j,,*"'*dszert,
Az alaPÍtvanY mun&avi{llalÓi feteft

elfogadrásáró|

a rnunkátatói jogokat a kr:ratórium
gyakorolja.

11,4,/ Á KuraÍÓriumot évente legalább
egy§ue. össze kell hivni irásban, igazolható
módon. íntstet;
igazolható módon tÖrlenő keznesiteinet
mirrőqül: * **".í_"agy tértivevényes
kiildernerryke*t,
íovábbá a tagnak az elekü,onikrrs leyelezési
címérerárteno kézbesítésar,al, lngy
a kézbesífés
visszaigazolásra keriiljön (etektronikus
tértivevény).

"'" tff;:tffi§taoxa
Az Ülést a

eÜárisa során haüirozaíait nyilvr{nos
iilés tarní§áy alhozzameg.
[Ectv. 37.
kuratorirrm._1ln9ke hívja össze meghívóval,

A meghívónak tmtatmaznia kell az
^ülés
alaPÍtvanY nevét. és székhelyeq torr,lnta
u ruuiorio*i
helyét, idópontját és a napirenö
Pontokat, A meghívót a kurátóriumi tagoknak igazolt*oaor,
és olyarr idobert kell megkiildeni,
hogY a meghivó kéáezvétele és a kuratoriumi
tii-és ;oápoula

t,i

zőttlegalél5b3 nap elteljen.

7

t1'6'/ A kuratórium elnÖke gondoskodik.arról,
hogy
a japíf vrányszékhelyenikelyezettt';iJ jffi

a meghívót az alapítvrány hontapjan,
illetőleg az

;L"Áa"r*"*.

11'7'l A kuratórium akkor halározatkép**,_t?
aaon legaliib! két t€ jelen varr.
Határozaát* ha au
alapító okirat maskerrt nem iendelkezik "i**r"*
-r"g -ffiiér"
esetén ogyszerű
szótÖbbséggel, mig két t€ esetén
egyhangúlag uoÁi.A beszámoíó
á. u *e.r.g jóváhagyásáról,
J*ffi TJíi!;:Tí:,-"§f ,:-_:*ru,m ;ftú * er roguaáse.ó { *, *|aű;ru#ö;
A hatáozat meghozatalakor nem
szavazhat az,
vagY áelősség alól metrtesit vary
3-ffirT*ffi§*:::'_:í*ség

a

jogi szernély terhére

) akiv e,} a batár azat srerint szeftő dé stket l köfi ri ;
cj aki ellen,a határazat alapj,án p*rt
r.urr áaiiJJ]'
d} akiaekolYan hozzátartozda
erdekelt a Jo"ierur", aki az alapítvány
alapítoja;
a döntésben ér'dekelt más szervezettel
b

t*-tűségi b"f.lú;;;;;p;Ió
Í#
l aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a dönfésben.

1í'8"i Á

krrratórium

kapcsatatban

á11;

a

határozatait az illésen szólrarr kihirdeti
és az
B napon betüt_irasban- i§-.iluro módon érintettekkel a határozat
is kozli a hatiirozatnak az
alapifurány honlapján ta.tenő kózzétételével
37. § i3) b) pontJ
"gy,i;jil;.[Ectv,
A kurafórium kÖteles gondoskodni olyan nyilvantarfás
vezeteséröl (Hatarozatok Könyve}.
amelyből a dÖntésénekiarrahna,
iüetve
u aor.át'iáogatók és ellenzők
:dŐ.p""ul,,";'r;;á;;
sa{rnariinya fta tehetség*., *"**éty"j*úfii;rü#.*1e*,
§ t:iu"t"áés a) pont]
Á kuratóri,um tevékeaysége,illefue az. alryíívény
működése sorián keletkezett iratokba
személYazonosságrának igűolasát
és érdekéaek,,utjLiniiuirosérrcovettien,l
u .r"*étyiségi és
mrás alkotruirrYos jogok Úsaeietben
tartásával - i iipltvrr,y székhelyén
bárki betekinthet_ Az
iratbetekiníésta k*rátorium elnöke
általa kíjeiott kurxóriumi tag ae igény
bejelentését
kÖvető 8 naPon beltl az alapífvriny,"eíi.*rve"
"§y T aiilii;
meghozatalát követő

it'9'/

y

[Ecfv. 37. § {3i úekezdésc.) pant]

t1'10'l

12.

*"SffÍJ:r*:ffirll*-á'.

nem illeti meg azonban igazolt készkiadásaik,
koltségeik

Összeférhetetlensógi szabátyak

Í7'l'/

Jffi'."#Jí§ffi['Jrffiá#fl#ffi:§*

lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékerrysége

Avezető tisztségviselő üpyvezetési feladatait
személyesen köteles elláfni,

Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt
alnrg J"-Üio*n előélethez fr,ződő

f;lX*lT§fir,,j§Í**J§iteh
t *t

j*gerőserr
hátrányos

Nern lehet vlzgtő tis"tsegvi§elő
e foglalkozástól jogerősen ettiltottak. Akit
valamely
fcgl*Jkozastót iogerős biiel itele*el
eltiltotta{ * -rrrra-iutayu ata,' *it*t"tu"n
meglelölt
tevékeirységet f*lytató jogi személy yezető
neín lshet.

'ir*eeriJőis

vezető tisáségviselő, aki köz§gyektől

§§fi*'

Az eltiltást kirnondó

eltiltó itélet hatáya alatt áll
{Btk, 6l,§ (2) bek,

hatarozattran megszeb*tt idötartamig nem
lellet vezető tisxsegvisető a4
akit eltiltottak a vezető tisáségviselői ti"*t-"v*sbr

lz'2'/

Az

Az

ataPÍtvránY kedl'enrrényezettje és annak

nern

közeli hozzátattazója nem lehet

a kuratórium tagia
tltwltli.logok gyuior:9ju/,,itletőteg tórvényes kepviselője
és
kozeli hozzátxtozói
lehetnele t<}bbsegben

alaPÍtő

a Luratóriur:rb*rr,

12'3'l A kuratóriurn

batfuozathozxalában nem vehet tészt az
a személE aki vagy akinek közeli
hozzátafiazója a hatr{rozat alapjánk<iteteze*seg
vagy fetelősseg atei m;ntesűL vagy brárrnilyen
más előnYben részesül, ille&e ;megkotendő joiügyletben
egyébkent ádekelt.

12'4'l A

közhaszrrú:zef'Yz€t megszünésétkóvető l*kom
évig nem lehet rTüís közhasznú §zefyözet
vezető ti§zt§ég]"isekjg az a szsmély, áki
korábbarr o1yan kózhasanú szsrvazet vezetó
tisztségviselője volt - annak megszúnésá megelőző
két él&en tegalább egy évig *,
a,/ amelY jogutód nélkiil szűnt rr,rfs úgy,
ha;y az álla,,,tadó- á ua*tlto*gnál nyilvantartott
adó- ésvámtartoását nern egyenlitettűi, -"
b,/ amellYel szemben az anűi.aa9; e1
varnrrlosag jelentős összegű adófuányt tárt fel,
c,/ amellYel szernben az állami adó- és
űzletlezáraslote*"ce.t alkalmazatt, ya§y
üzleű eziirást helyettesító bírsagot szabott "á-il*;g
ki.
d,l amelYnek adószrámát az al|wruadó- és
vrimhatosag az adózásrendjérőt szóló torvény
szerirrt
felfiiggesztette vagy törölte.

A

vezető

tisáségviselŐ, illetve az ennek jelölt szernély
köteles valamennyi érintett
keizhasznú szervezetet elózetesen ájék*xatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűIeg
más ktizhasmú szervezetnél is betölt.
lEctv. 39. § (1) és {2} bekezdés]
,4z alapító okiratban nem szabá{yozott
kérdésekre a Polgári Tórvénykönywől szóló
ZaiJ. éviV. tórvény, az
egYesÜlési jogról, a közhasanú jogaílasról,
vaíamint u
szervezetek műkódéséről és támogaás:iról szóló
2ü i t - é.,i CLXXY. törvény re*d*lkezéseit
"i*l atkatrnazni,
ietl megfelelöen

Kelt: Nyíregyhaza2aű. év. októberhó t8,
napjrán

,O<.,.."*§^Tarrú: /rrugt}tl.E
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Személyi igazolv.ány silrnd:'
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n,

!;*';§i[,nY"ffidh*u0,í
{Áz aÍryító akiralot valYrl7nli *lap{tónak atú kell
ügn édi elíenj eg,,zéssel kelí tgaeoíní!
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