
M Ű K Ö D É S I   S Z A B Á L Y Z A T 

 

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány közhasznú szervezet tevékenységét a  

Kuratórium 

útján az alábbiak szerint végzi: 

 

1. A Kuratórium jogállása 

1.1. Az Alapítványt, annak céljai elérése érdekében egy négy tagú Kuratórium vezeti, akiket 

az Alapítók határozatlan időre kérnek fel. 

1.2. A Kuratórium Elnökét közvetlenül az Alapítók jelölik ki a négy tagú Kuratórium 

személyei közül. 

1.3. Alapító a Kuratórium tagja nem lehet. 

1.4. Megszűnik a kuratórium tagság:  

 - A Kuratórium Elnökéhez írásban lemondással.  

 - A Kuratóriumi tag halálával. 

- Felmentéssel, amennyiben tevékenysége az Alapítvány működését veszélyezteti, 

vagy a kuratóriumi tag feladata ellátására képtelen. 

- Az Alapítvány megszűnésével. 

 

2. A Kuratórium feladata és hatásköre 

2.1. Képviseli és gondozza az Alapítványt. 

2.2. Intézkedik az Alapító Okiratban lefektetett célok megvalósítása érdekében az Alapítvány 

vagyonának gondos kezeléséről. 

2.3. Határoz az Alapítványnak juttatott és felajánlott adományok és egyéb hozzájárulások 

elfogadásáról. 

2.4. Dönt a fent említett célokban meghatározott feladatok finanszírozásáról, az ezzel 

kapcsolatos ügyletek létrehozásáról. 

2.5. Az alapítványi célokat szolgáló pályázatokra a pályázatokat benyújtja. 

2.6. Az Alapítvány működéséről szóló beszámolót megtárgyalva az Elnök útján évente, 

legkésőbb tárgyévet követő március 31-ig az Alapítók elé teszi. 



3. A Kuratórium vezetése és eljárása 

3.1. A Kuratórium az Alapító Okiratban leírtak szerint évente legalább két alkalommal 

ülésezik, melynek során az Alapítvány tevékenységi körébe tartotó aktuális, napi feladatokat 

megosztják. 

3.2. A Kuratórium Elnöke a kuratóriumi gyűlésről legalább 8 nappal a gyűlés előtt 

tájékoztatja a tagokat. A tervezett napirendi pontokat akár szóban, akár elektronikus levél 

formájában ugyancsak a kuratóriumi gyűlés előtt 8 nappal a tagoknak előterjeszti. 

3.3. Az év első gyűlésének napirendi pontja kell, hogy legyen az előző év beszámolója és a 

tárgyévről szóló működési terv. 

3.4. A Kuratórium határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. A Kuratórium tagjai 

minden esetben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. Szavazategyenlőség 

esetén az Elnök szavazata dönt. 

3.5. A Kuratórium ülésein hozott határozatokat jegyzőkönyvben kell vezetni. 

3.6. Azonnali döntéseket igénylő eljárások során a Kuratórium dönthet telefonon történő 

egyeztetéssel is. Ezen döntések következményeit és eredményeit a soron következő 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

3.7. A Kuratórium rendes ülései nyilvánosak, azokra meghívót kapnak az Alapítók is. 

3.8. A Kuratórium irataiban előzetes megbeszélés alapján az érdeklődők betekinthetnek.  

 

A Kuratórium tagjai: 

Elnök: Dr. Gesztes Éva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dr. Belicza Márta  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mészáros Attila  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Torbágyi Pál   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Az itt nem érintett kérdésekben a Magyar Gyermekmentő Alapítvány Alapító Okirata illetve a 

114/1992. (VII.23) Korm. Sz. rend. rendelkezései az irányadók.  

   


