A Carissimi Nonprofit Alap
Alapszabálya
Az alapítók 2002. VII. 1-jén kelt alapító szerződéssel jótékonysági alapot létesítettek.
Egyúttal a törvénytárban 147/1997-es számmal megjelent, nonprofit alapokról szóló törvény
3. paragrafusával összhangban a következő alapszabályt hagyták jóvá rá vonatkozóan:

I. cikk
Név, székhely, alapítók
1. Az alap neve: Carissimi Nonprofit Alap (rövidítve Carissimi n. a.)
2. Székhelye: 811 06 Pozsony, Nám. 1. mája 3382/10-12

II. cikk
Az alap működési ideje
Az alap bejegyzésének napjától kezdve meghatározatlan ideig működik.

III. cikk
Az alap célja
Az alap célja: az egészség és az oktatás-nevelés védelme és segítése, valamint
fogyatékossággal élő gyermekek testi és lelki fejlődésének támogatása, társadalmi
integrációjuk segítése, segítségnyújtás azoknak a családoknak, ahol fogyatékossággal élő
gyermeket nevelnek. Továbbá különféle képzési formák támogatása: tanfolyamok,
szemináriumok, konferenciák, társadalmi és kulturális rendezvények szervezése; felvilágosító
munka, tájékoztatás az egészségvédelem és szociális ügy területéről az internet és különböző
kiadványok révén; honlap működtetése, a Carissimi ismeretterjesztő folyóirat támogatása.
IV. cikk
Azon személyek körének a meghatározása, akik az alaptól anyagilag támogathatók, és
az alap működési területének megjelölése
Az alap anyagi támogatásában a következők részesülhetnek:
 egészségkárosodott gyermekek;
 egészségkárosodott gyermekek családja, nevelői, gyámjai;
 egészségkárosodott gyermekekkel foglalkozó szakemberek;
 polgári társulások és egészségkárosodott emberel hasonló szervezetei.
1. Az alap nonprofit jogi személy, amely a rendelkezésére álló közhasznú célú anyagi
eszközöket a Szlovák Köztársaság területén használja fel.
2. Anyagi eszközei nem használhatók fel sem vállalkozási célra, sem politikai pártok vagy
mozgalmak finanszírozására.
3. A konkrét célra adományozott támogatást csak az adományozott írásos beleegyezésével
lehet más célra fordítani.

4. A nyilvános gyűjtés bevételét csak a meghirdetett célra lehet felhasználni.
5. Az anyagi támogatásban részesült személy köteles a meghatározott célra fordítani az
adományt, és felszólításra három hónapon belül el kell számolnia az összeggel.
6. Az alap eszközeiből nem részesülhetnek az alapítók, az alap tagjai, közeli családtagjaik és
az alap számára adományt nyújtók.
7. Az adományozás feltételeinek megsértése esetén az adományozott összeg vagy annak egy
része visszaigényelhető az adományozottól.

V. cikk
Az alap szervei
Az alap szervei a következők:
a) kuratórium,
b) ügyvezető igazgató,
c) ellenőr.

VI. cikk
Kuratórium
1. Az alap legmagasabb szintű szerve a kuratórium.
2. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alap költségvetésének jóváhagyása és az anyagi eszközök felhasználásának
eldöntése;
b) az éves zárszámadás és az alap éves tevékenységének jóváhagyása;
c) az alap működésére szánt költségvetés jóváhagyása az alapszabály értelmében;
d) az alapot felszámoló személy kinevezése;
e) az ügyvezető igazgató kinevezése és visszahívása.
3. A kuratóriumnak csak erkölcsileg feddhetetlen személy lehet a tagja.
4. A kuratóriumnak nem lehet tagja az olyan személy, akinek az alap adományt
nyújtott.
5. A kuratórium tíztagú. Megbízatási időszaka öt év.
6. A kuratóriumban a tagság önkéntes, és nem jár érte anyagi ellenszolgáltatás.
7. A kuratórium élén az elnök áll. Az elnököt az alapítók választják meg és váltják le.
8. A kuratóriumi ülést az elnök hívja össze és vezeti.
9. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
10. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet öt évig meg kell őrizni.

VII. cikk
Ügyvezető igazgató
l. Az ügyvezető igazgató az alap megbízott szerve; irányítja az alap tevékenységét, és a
nevében intézkedik. Döntéseket hoz az alapnak mindazokkal az ügyeivel kapcsolatban,
amelyek az alapokról szóló törvény vagy az alapszabály értelmében nem tartoznak az alap
más szerveinek jogkörébe.
2. Az ügyvezető igazgatót a kuratórium nevezi ki és hívja vissza. Megválasztását vagy
visszahívását a kuratórium bármelyik tagja vagy az ellenőr kezdeményezheti.
3. Az ügyvezető igazgató megbízatási ideje öt év.
4. Ügyvezető igazgató csak cselekvőképes és erkölcsileg feddhetetlen személy lehet.
5. Ügyvezető igazgatói és az ellenőri tisztég kizárja egymást.

VIII. cikk
Ellenőr
1. Az alap ellenőrző szerve az ellenőr.
2. Az ellenőrt a kuratórium nevezi ki és hívja vissza.
3. Az ellenőr megbízatási időszaka öt év.

IX. cikk
Az alap gazdálkodása és vagyona
1. Az alap vagyonát az alapító által a rendelkezésére bocsátott és egyéb pénzeszközök
alkotják:
a) természetes és jogi személyek által ajándékozott pénzösszegek és egyéb támogatások,
b) nyilvános gyűjtésekből származó bevétel,
c) örökség,
d) nyereményjátékokból vagy egyéb játékokból befolyó bevétel,
e) kulturális, közművelődési vagy más társadalmi rendezvényekből származó bevétel,
f) saját, az alap céljait támogató kiadványok árusításából származó bevétel,
g) pénzintézeteknél elhelyezett pénzeszközök kamatai,
h) államkötvények hozama,
i) más alap felszámolásából származó pénzeszközök.
2. Az alap vagyonát olyan ingóságok és ingatlanok is képezhetik, amelyek a
tevékenységéhez és működéséhez szükségesek.
3. Az alapnak állami költségvetési támogatásból, továbbá az állami alap vagy a község
költségvetéséből is származhat bevétele.

X. cikk
Az alap kiadásai
1. Az alap kiadásai:
a) az alapszabályban meghatározott célokkal kapcsolatos kiadások,
b) az alap működtetésével kapcsolatos kiadások.
2. Az alap 1. bekezdés szerinti kiadásainak tervezése az egyes célok és a felhasználási mód
szerint történik.

XI. cikk
Az alap költségvetése
1. Az alap jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.
2. A költségvetés tartalmazza az összes költségvetési bevételt és kiadást. Az alap
költségvetésének összeállítása és jóváhagyása mindig a megfelelő naptári évre történik.

XII. cikk
Az alap könyvelése
1. Az alap könyvelését egyéni előírások szerint vezeti.
2. Az alap éves könyvelési zárlatát abban az esetben szükséges könyvvizsgáló által
hitelesíttetni, ha a bevételek és a kiadások összege meghaladja a 200 000 eurót.
3. Az éves könyvelési zárlatot ebben az esetben a hitelesítést követően a Kereskedelmi
Közlönyben kell közzétenni, legkésőbb április 15-éig.

XIII. cikk
Éves beszámoló
1. Az alap az előző évi beszámolóját június 30-áig köteles elkészíteni.
2. Az alap az éves beszámolóját működési helyén hozza nyilvánosságra. Egy példányát július
15-éig elküldi a nyilvántartási hivatalának.

XIV. cikk
Felszámolás, vagyonjogi rendezés, az alap megszűnése
1. Az alap megszűnik:
a) az alapítók határozata értelmében, a határozatban megnevezett napon, vagy a határozat
elfogadásának napján.
2. Az alap felszámolással vagy felszámolás nélkül történő megszüntetésére és megszűnésére a
kereskedelmi törvénykönyv megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

XV. cikk
Záró rendelkezések
1. Elhalálozás vagy az alapítók valamelyikének megszűnése esetében az illető jogai és
kötelességei átszállnak a megmaradt alapítókra, illetve alapítóra. Az összes alapító halála
vagy az alapítók megszűnése esetén a jogok és a kötelességek az alap kuratóriumára
szállnak át.

Bauer Edit
Borosné Környei Erzsébet helyett: Száraz Krisztina
Tóth Erika
Jelen alapszabály a kuratórium általi jóváhagyás után, azaz 2019. április 5-én lép hatályba.

Járási hivatal Pozsony
közigazgatási osztály

KIVONAT
a nonprofit szervezetek nyilvántartásából
Nyilvántartási szám
Megnevezés
Székhely
Alapító
Alapítás napja
Statisztikai (nyilvántartási) szám
A nonprofit alap célkitűzése:

: OVVS-578/120/2002-NF
: Carissimi nonprofit alap
: Május 1. tér 10-12, 811 06 Pozsony
: Bauer Edit, Bratislavská 17, 931 01 Somorja
Tóth Erika, Bučinová 14, 821 07 Pozsony
Borosné Környei Erzsébet, Ady E.u. 13, 1174 Budapest
: 2002. 08. 15.
: 31 821 910
: az egészség és az oktatás-nevelés védelme és segítése,

valamint fogyatékossággal élő gyermekek testi és lelki
fejlődésének támogatása, társadalmi integrációjuk
segítése, segítségnyújtás azoknak a családoknak, ahol
fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek. Továbbá
különféle képzési formák támogatása: tanfolyamok,
szemináriumok, konferenciák, társadalmi és kulturális
rendezvények szervezése; felvilágosító munka,
tájékoztatás az egészségvédelem és szociális ügy
területéről az internet és különböző kiadványok révén;
honlap működtetése, a Carissimi ismeretterjesztő
folyóirat támogatása.
A betét nagysága
A nonprofit alap számlája
Jogi képviselő
Az iktatás dátuma
A módosítás iktatásának dátuma

Körpecsét:

Járási hivatal, Pozsony

A hitelességért: Natália Bírová
tanácsos

: Bauer Edit: 33,19 EUR
Tóth Erika: 33,19 EUR
Borosné Környei Erzsébet: 33,19 EUR
: OTP Bank Szlovákia Rt., Štúrova 5, 813 02 Pozsony
számlaszám: 5345665/5200
: Ügyvezető – Száraz Krisztina
Hubice 162, 930 39 Hubice
: 2002.08.15.
: 2019.05.06.

Dr. Darina Budinská
a közigazgatási osztály vezetője

