„1956. Szellemében Eger Városért „ Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az 1956-os forradalom, valamint a
forradalom során eldördült sortűz ártatlan áldozatainak emlékére és az I. világháborús hősi
halottak temetőjének rendbetételére, folyamatos gondozására
alapítvány
létrehozását határozta el az alábbiak szerint:
1./

Az alapítvány neve:

„1956. Szellemében Eger Városért” Alapítvány

2./

Székhelye:

3300 Eger, Dobó tér 2.

3./

Az alapítvány célja:
a/
b/
c/

4./

1956-os forradalom, valamint a forradalom során Egerben eldördült sortűz ártatlan
áldozatainak emlékére emlékmű létesítése;
az I. világháborús hősi halottak temetőjének rendbetétele, valamint folyamatos
gondozása;
az ’56-os forradalom helyi eseményeinek feldolgozása a még élő hagyományok és
tanulságok megőrzése.

Az alapítvány vagyona:
a/

Az alapítvány induló vagyona 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, mely összeget
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Alapító) az alapítvány
bírósági bejegyzésétől számított 3 napon belül átutal az alapítvány által megnyitott
számlára.

b/

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes személy vagy jogi
személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy
természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

5./

Az alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása:

a/ Az alapítvány – kiegészítő jelleggel – vállalkozói tevékenységet is folytathat, ami az
alapítvány céljának megvalósítását nem veszélyezteti.
b/

Az alapítvány mindenkori vagyonának 10 %-át az alapítvány alaptőkéjébe kell
elhelyezni. A célirányos adomány 5 %-át kell az alaptőkébe elhelyezni.

c/

Az alapítvány mindenkori vagyonának maximum 1 %-a fordítható a működési
költségre.

d/

Az alaptőkét a legkedvezőbb alapfeltételek mellett tartós betétben kell elhelyezni.

e/

A csatlakozó rendelkezhet úgy is, hogy pénzbeli vagyonrendelésének teljes
összegét az alaptőkében kell elhelyezni.

f/

Az alapítvány tőkéjének, beleértve az esetleges vállalkozói nyereséget is
felhasználásáról a céloknak megfelelően a kuratórium dönt.
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Az Alapítvány pártokat nem támogat, pártoktól semleges, országgyűlési képviselőt nem
állított és nem is kíván állítani.
6./

Az alapítvány szervezete:
a/

Az alapítvány kezelője és legfőbb szerve az öt tagú kuratórium.

b/

Az alapítvány kuratóriuma:
Elnök: Markó Katalin (3300 Eger, Cifrakapu u. 140. II/8.)
Tagok: Bándyné Mártonffy Zsuzsa (3300 Eger, Barkóczy u. 6.)
Dr. Csank István (3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 13.)
Szemző Gyula (3300 Eger, Maklári út 141.)
Tóth Sándor (3300 Eger, I. sz. Lakótelep 2/A/1.)

c/

A kuratórium tagjait és elnökét az Ötvenhatos Szövetség Egri Csoportja javaslatát
figyelembe véve az alapító választja meg.

d/

A kuratórium tagjainak megbízása 5 naptári évre szól.

e/

Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az alapítvány nevében
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot csak az elnök, akadályoztatása
esetén pedig a két kuratórium tag együttesen tehet.

f/

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

a kuratórium ügyrendjének megállapítása,
az alapítvány éves gazdálkodási tervének megállapítása,
az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználása.

g/

A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja.

h/

A kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele személyesen
jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 14 napon belül
változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni.

i/

A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.

7./

Az alapítványhoz csatlakozó természetes, jogi személyeknek vagy szervezeteknek joguk
van az elnöktől pontos felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz vagy más
vagyontárgy felhasználásáról.

8./

A kuratórium évente egyszer köteles a sajtó útján közzé tenni az alapítvány vagyonának
mértékét és annak felhasználását.

9./

A jelen alapító okiratot az alapító módosíthatja.
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10./ Az alapítvány megszűnik, ha annak megvalósulása lehetetlenné válik, illetve ha a
bíróság megszünteti.
Eger, 2011. február 25.
Habis László
polgármester
az alapító képviseletében
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