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A FUNICULUS UMBILICALIS ELNEVEZÉSŐ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA
részlet

Alulírott alapítók - a továbbiakban: Alapítók - tartós közérdekő és közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkezı alapítvány - a továbbiakban: Alapítvány - létrehozását határoztuk el, az alulírott napon
és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE ÉS SZÉKHELYE
1. Az Alapítvány teljes elnevezése:
Funiculus Umbilicalis Egészségügyi Ellátást és Prevenciós Programokat Szervezı Alapítvány
2. Az Alapítvány rövidített elnevezése:
Funiculus Umbilicalis Alapítvány
3. Az Alapítvány székhelye:
6000 Kecskemét, Márton Á. u. 17.

II. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA
1. dr. Pongrácz József István (6000, Kecskemét Márton Áron utca 17., szül.: Ceglédbercel,
1950. 09. 12. , a.n.: Sándor Etelka),
2. dr. Pongráczné dr. Greminger Márta Mária (l.n.: dr. Greminger Márta Mária, 6000, Kecskemét, Márton Áron utca 17, szül.: Szeged, 1952. 06. 02., a.n.: Laczkó Margit).

III. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI
Az Alapítvány fıbb célkitőzése, hogy a Magyarország egész területén, de kiemelten a székhely
térségében modern egészségügyi programok, prevenciós eljárások, szőrések, illetve az ezekhez
kapcsolódó a gyógyító tevékenység végzésével a lakosság közegészségügyi helyzetét szélesebb
körben javítsa. Ennek érdekében végzi tevékenységét, amennyiben szükséges, elıadások, kiállítások, egyéb rendezvények szervezésével. Az alapítvány támogatja a gyermeksportot, gyermek
tömegsportot.
Ennek keretein belül, illetve ehhez kötıdıen az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
1.
2.
3.
4.

modern egészségügyi programok elıkészítése, szervezése,
meglévı egészségügyi programokhoz csatlakozás, azok népszerősítése,
az egészségügyi kormányzat fejlesztési programjaihoz kapcsolódás,
egészségügyi kutatás, fejlesztés, különös tekintettel a magyar egészségügy szervezeti átalakításához kapcsolódó kutatásokra,
5. egyéb egészségügyi kutatás, fejlesztés végzése, illetve ezek támogatása,
6. egyéb tudományos kutatás, fejlesztés, illetve ezek támogatása,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

korszerő orvoslás segítése,
gyereksport egészségügyi támogatása,
egészségfejlesztési programok a gyermek és ifjúsági korosztály számára,
kiadványok tervezése, szerkesztése, készítése, kiadása,
más, gyerekekkel foglalkozó alapítványok segítése,
ösztöndíj orvostanhallgatóknak, fiatal, pályakezdı orvosoknak,
elıadások, kongresszusok szervezése,
kiállítások rendezése,
képességfejlesztés: foglalkozások, terápiák,
szőrıprogramok kialakítása és végzése,
szabadidıs programszervezés,
családsegítés,
érdekképviseleti tevékenység.

Az Alapítvány céljához kapcsolódó és közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.
pontjában meghatározott fogalmi körök szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

egészségmegırzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
a gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott tevékenység kivételével,
9. rehabilitációs foglalkoztatás,
10. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

c/1
c/2
c/3
c/4
c/5
c/10
c/11
c/14
c/17
c/18.

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.

IV. AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE
1. Az Alapítvány nyílt: az Alapítók az Alapítványhoz való csatlakozást megengedik; ahhoz - a
IV/3. pontban írt feltételekkel - bárki csatlakozhat.
2. Alapítók kijelentik, hogy az Alapítvány rendelkezésére olyan mértékő vagyont bocsátanak,
amely mőködése megkezdéséhez szükséges és elégséges.
3. Az Alapítványhoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány jelen Alapító
Okiratában rögzített céljait magáévá tegye és az Alapítvány Alapító Okiratában írt szabályokat
írásban elfogadja. A csatlakozási nyilatkozat elfogadásáról a Kuratórium dönt.
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