ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az alapító neve:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger Dobó tér 2.
Az alapítvány neve: Egri Szociális Otthonért Alapítvány

2. Székhelye:
3.

Az alapítvány célja:
-

4.

Eger, Berva-völgye II. Lakótelep Sz. ép.

Egerben élő, magára maradt és magányos idős emberek számára 50 férőhelyes
szociális otthon jellegű intézmény létrehozásának elősegítése a városban.
A megvalósult szociális otthon fenntartásának és működésének folyamatos
támogatása.
Az otthonban elhelyezett rászorultak segítése.
Az intézményi dolgozók oktatásának, továbbképzésének biztosítása.

Az alapítvány vagyona:
a) Alapítvány induló vagyona 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint, melyet az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér 2., mint alapító az
alapítvány bírósági bejegyzésétől számított 3 napon belül átutal az alapítvány
megnyitott számlára.
b) Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes vagy jogi személy,
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy
természetbeli adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.
c) Az alapítvány megszűnése esetén a vagyonnak a hitelezői igények kielégítése után
fennmaradó része Eger Önkormányzatára száll át, azzal a kötelezettséggel, hogy
szociális céllal, az átszálló vagyon alapító vagyonként történő felhasználásával
újabb alapítványt hoz létre.

5.

Az alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása:
a) Az alapítvány vagyona az okirat 3. pontjában meghatározott célokra használható
fel.
b) Az alapítvány mindenkori vagyonának 20 %-át az alapítvány alaptőkéjében kell
elhelyezni. A célirányos adomány 5 %-át kell az alaptőkében elhelyezni.
c) Az alaptőkét a legkedvezőbb feltételek mellett, üzleti kockázatnak korlátozottan
kitett formában kell tartani (pl. értékpapír, pénzintézeti betét stb.).
d) A csatlakozó rendelkezhet úgy is, hogy pénzbeli vagyon rendelésének teljes
összegét az alaptőkében kell elhelyezni.
e) Az alapítvány felé az igényeket – a 3. pontban harmadik és negyedik bekezdése
esetén – pályázat útján lehet benyújtani. A pályázatokat a kuratórium bírálja el, s a
pályázókat az alapítvány céljával összhangban részesíti juttatásban, kivéve a
célirányos adomány összegét.

f) Az alapítvány – kiegészítő jelleggel – vállalkozói tevékenységet is folytathat,
azonban csak közhasznú céljai megvalósulásának érdekében, s azokat nem
veszélyeztetve.
g) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
6. Az alapítvány szervezete:
a) Az alapítvány kezelője, gondozója és legfőbb ügyintéző szerve az öttagú
kuratórium.
b) A kuratórium elnökét és tagjait Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése választja öt naptári évenként.
c) Az alapítvány kuratóriuma:
A kuratórium elnöke:

Törőcsikné Király Margit
an: Tóth Margit
Eger, Maklári út 143.
Idősek Berva-Völgyi Otthona
Igazgató

T a g o k:

Balogh Lászlóné
Andornaktálya, Rákóczi u. 2/3.
Fejlesztő pedagógus
Király József
Egerszalók, Bérc út 14.
Nyugdíjas mentálh. csop.vezető
Berecz Zoltánné
Eger, Malomárok. 48. 1/3.
Nyugdijas
Engedy Mihályné
Eger, Berva-völgye II. sz. Ltp. Sz. ép.
Idősek Berva-völgyi Otthona lakója

d.) Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén az
alapítvány számlájáról történő rendelkezéshez két kuratórium tag együttes aláírása
szükséges.
e) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása
a kuratórium ügyrendjének megállapítása
az alapítvány gazdálkodási tervének megállapítása
az alapítványi vagyon kezelése
az éves beszámoló jóváhagyása
a közhasznúsági jelentés készítése
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- befektetési szabályzat megállapítása
f.)A kuratórium üléseit szükség szerint tatja, de évi 1 alkalomnál kevesebb nem lehet.
Az ülések összehívása megbízólevél útján történik, amely tartalmazza a napirendi
pontokat.
Az ülések nyilvánosságának lehetőségét a kuratóriumnak biztosítania kell.
g.)A kuratórium határozatképes, ha az ülésen mind az öt tag személyesen jelen van,
határozatképtelenség esetén kuratórium ülését 15 napon belül változatlan napirenddel
ismételten össze kell hívni.
h.)A kuratórium tisztségviselői az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV Tv. 39. §
/1/, /2/ bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályokkal nincsenek
ellentmondásban.
7. Az alapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az
elnöktől pontos felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy vagyontárgy
felhasználásáról.
8. Az a természetes vagy jogi személy, aki az alapítvány vagyonát 200.000 Ft-ot
meghaladó összeggel támogatja, a kuratóriumba egy tagot jelölhet.
9. Az alapítvány működése
a.) Az alapítvány működése nyilvános. A nyilvánosság biztosításáról a kuratórium köteles
gondoskodni.
b.) Az alapítvány politikai pártoktól, valamint politikai tevékenységet folytató
egyesületektől független, azoktól támogatást nem kap, és azokat nem is támogatja.
Országgyűlési, további települési, vagy megyei képviselőjelöltet nem állít, és nem
támogat. Az alapítvány tevékenysége során pártpolitikai, valamint jogszabállyal ellentétes
tevékenységet nem folytathat.
10. A kuratórium évente egyszer köteles a sajtó útján közzé tenni az alapítvány
vagyonának mértékét és annak felhasználását.
11. Az éves beszámoló jóváhagyása a kuratóriumi ülésen történik.
Az alapító okirat melléklete: a „Szervezeti Működési Szabályzat” – amely a
szervezetre
vonatkozó
belső
szabályokat
tartalmazza.
12. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
a)

Az alapítvány időskorúak gondozása közfeladat teljesítésére irányuló
tevékenységet végez.

b.)

A közhasznú tevékenység során a települési önkormányzatok feladatai
közül Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
13. § /1/ bek. 8. pontja szerint szociális tevékenység ellátásában működik
közre.
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c.) Az alapítvány a közhasznúsági jogállásnak megfelelően működik.
13. Jelen alapító okiratot az alapító módosíthatja.
14. Az alapítvány megszűnik, ha célja megvalósítása lehetetlenné válik, vagy a bíróság
megszűnteti.
Eger, 2014. június 1.
Az alapító képviseletében:

Habis László
Polgármester
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