
 

 

 

Az Állatkerti Alapítvány működési rendje 

(Részletek az Alapító Okiratból)  

 

 

A Kuratórium az alapítvány legfőbb testületi irányító, döntéshozó, képviseleti és gazdálkodó 

szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, alelnök, tagok. 
 

A Kuratórium feladat- és hatásköre: 
 

1./ Az Alapító Okirat V. és VI. pontjaiban meghatározott célkitűzések megvalósítása, így az alapítvány 

cél szerinti tevékenységének biztosítása, ezen belül: 

 

- az alapítvány éves tervének és költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának irányítása,  
- az éves beszámolóval egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elkészítése és jóváhagyása, döntés a 

beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételi módjáról, az ezért felelős személy 
kijelöléséről és beszámoltatásáról, 

- az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív, gazdálkodási és szervezeti feladatok 
ellátása és felügyelete, az alapítvány munkaszervezete és ügyintézői szervezete munkájának 
felügyelete, vezetőinek kinevezése, és visszahívása, szervezeti rendjük kialakítása és ellenőrzése, 

- az alapítvány pénzeszközeinek kezelése és a lehetőségek szerinti gyarapítása, 
- döntés a csatlakozók és támogatók adományainak elfogadásáról és felhasználásáról, 
- döntés vállalkozások indításáról vagy megszüntetéséről, 
- ösztöndíjak adományozása, döntés a Kuratóriumhoz érkező támogatási kedvezményekről, azok 

támogatási formájáról és módjáról. 
 

2./ Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ezen Alapító Okiratban nem részletezett 

kérdéseit – a Civil törvény rendelkezéseiben meghatározottak figyelembe vételével – a Kuratórium 

által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. 

 

3./ A Kuratórium feladata a fentiekben meghatározottakon túl mindaz, amit az Alapító Okirat és a 

Szervezeti és Működési Szabályzat / SzMSz/ a hatáskörébe utal. Az SzMSz rendelkezései az Alapító 

Okiratban foglaltakkal ellentétesek nem lehetnek. 

Az Alapító okiratban meghatározottak maradéktalan megvalósításának, valamint az alapítvány 

vagyonának fokozottabb védelme érdekében, illetve a kuratórium tevékenységének el-

lenőrzésére működik az alapítvány legalább 3 tagú Felügyelő Bizottsága. Tagjai: elnök, tagok.  

 
A Felügyelő Bizottság feladat- és  hatásköre: 

- felügyeli és ellenőrzi az alapítvány Alapító Okiratának betartását, valamint az alapítvány 
munkaszervezetének működését és gazdálkodását.  Ennek során a vezető tisztségviselőktől 



jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az ala-
pítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat vizsgálhatja, 

- a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesz részt, 
- a Felügyelő Bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén tagjai kötelesek a kuratórium elnökét 

tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szereznek tudomást, hogy  
a./ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium testületi döntését teszi szükségessé, 

b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 


