A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett

„VÉRADÓ MOZGALOMÉRT” Alapítvány
2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta

ALAPÍTÓ OKIRATA
A Polgári Törvénykönyv és a Civil szervezetekről szóló törvény rendelkezése
figyelembevételével Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Heves Megyei
Önkormányzat, a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Vezetősége és a Heves Megyei
Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézete (a továbbiakban alapítók) tartós
közérdekű célra önálló jogi személyiséggel rendelkező

alapítványt
hoztak létre .
Az alapítvány elnevezése

„VÉRADÓ MOZGALOMÉRT” Alapítvány

Az Alapítvány jellege
Az Alapítvány önálló jogi személyiségű közhasznú szervezet,amely közhasznú tevékenységét
az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c. ) pontja alapján.
Az Alapítvány célja
Alapítók az Alapítványt elsődlegesen abból a megfontolásból tették, hogy méltóbb elismerés
jusson a véradóknak, akik önzetlenül segítik a rászorulók gyógyítását az életmentéshez
szükséges vér adásával.
Az alapítvány célja továbbá a Heves Megyében működő kórházak vérellátásának elősegítése
érdekében az önkéntes véradó mozgalom támogatása. A megye és városi vértranszfúziós
állomások vérvételi körzetében a véradó – szervezés és propaganda – költségekhez való
hozzájárulás.
Az Alapítvány székhelye: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9.

Alapítók
Eger Megyei Jogú Város
Eger, Dobó tér 2.
Heves Megyei Közgyűlés
Eger, Kossuth L. u. 9,
Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Vezetősége
Eger Klapka u. 9.

Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézete
Eger, Széchenyi u. 27.
Az Alapítványhoz bármely bel-és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az
Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítvány pénzbeli,
dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat,
elfogadásukról kuratórium dönt.
Az Alapítvány céljára rendelt vagyon, és annak felhasználási módja
Az Alapítvány induló vagyona, az alapítók hozzájárulásának mértéke
Az alapítók az Alapítvány induló vagyonát 350.000Ft-ban, azaz Háromszázötvenezer
forintban határozzák meg.
Eger Megyei Jogú Város

2000.000 Ft,

Heves Megyei Közgyűlés

100.000 Ft,

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Vezetősége

20.000 Ft,

Heves Megyei Önkormányzat Markhot F. Kórház

30.000 Ft,

Az alapítók kijelentik, hogy az alapító okirat nyilvántartásba vételétől számított 15 napon
belül az Alapítvány egyszámlájára hozzájárulásukat befizetik.
Alapítok az Alapítvány vagyonához nyújtott hozzájárulásuk felhasználási körét, illetve
feltételeit külön-külön a következők szerint kikötik:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kiköti, hogy alapítói hozzájárulásának kamataiból
illetve későbbi támogatásának összegéből csak Egerben lakó, illetőleg egri munkahellyel
rendelkező véradókat lehet jutalmazni és csak a város véradó mozgalmának szervezési és
propaganda költségeit lehet támogatni.

A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Vezetőségének szándéka szerint Alapítványi
részének – fenti szempontok alapján történő felhasználása – valamennyi heves megyei
véradó jutalmazása és szervezési kiadásainak fedezésére kiterjedhet.
Ugyanígy Heves Megye Közgyűlése az általa nyújtott Alapítványi hozzájárulásból Heves
megye minden véradóját kívánja támogatni, továbbá minden vértranszfúziós állomás
vérvételi területén támogatni kívánja a szervező és propaganda tevékenységet, az egyes
állomások által előállított vérkészítmények mennyiségével arányos mértékben.
Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézete alapítványi részét a
kórház vérvételi körzetében rendeli, fent részletezett módon a megjelölt célokra fordítani.
Az Alapítvány anyagi források gyűjtését céljából felhívásokat fogalmaz és tesz közzé, illetőleg
küld meg a lehetséges csatlakozók és támogatók címére.
Az Alapítvány vagyonának kamatairól, az, alaptőkén felüli tőkerészről valamint az alaptőke
felhasználásáról a kuratórium dönt.
A véradó mozgalom hatékony működtetése céljából rendezett konferenciák, ünnepségek,
továbbá kiadványok szükséges és igazolt költségeinek megtérítése a kuratórium döntése
szerint a rendezvényt lebonyolító vöröskeresztes és más társadalmi szervezetek részére.
A megfelelő véradások számát, valamint felmerült költségek megtérítését a Vöröskereszt
illetékes városi vezetői kérhetik a kuratóriumtól. A felterjesztések teljesítéséről a kuratórium
dönt. Az Alapítvány vagyoni helyzetétől függően, a célra rendelkezésre álló összeg
figyelembevételével.
Az Alapítvány vagyonkezelő szerve
Az Alapítványi vagyon kezelése, az Alapítványi célok megvalósítása, szervezési feladatainak
irányítása, illetve az Alapítványalapító okiratában meghatározott működésének ellenőrzése
az alapítók 5 fős kuratóriumot hoznak létre. Az Alapítvány legfőbb döntést hozó illetve
képviselő szerve a kuratórium. A kuratórium dönt továbbá az Alapítványhoz való
csatlakozásról.
Az Alapítvány vagyonának felhasználása
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az Alapítvány vagyonának
felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó
adományozók által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. Kuratórium
feladata az Alapítvány vagyonának jövedelemszerző banki forgalmazás is.
A kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában látják el, tevékenységükért
számukra személyi jövedelem nem fizethető.

A kuratórium feladata továbbá
-

szervezi, nyilvántartása veszi, tájékoztatja az Alapítványhoz csatlakozókat,

-

kezeli az Alapítvány vagyonát,

-

eljár az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében,

-

legjobb tudása szerint jár el az Alapítványi célok megvalósítása, az Alapítványi vagyon
gyarapítása érdekében

-

őrködik afelett, hogy az Alapítvány az érvényes jogszabályoknak megfelelően
működjön, gazdálkodjon.

Az Alapítvány bevételei
Az alapító által az Alapítvány céljára rendelt induló vagyon.
Az Alapítványhoz csatlakozó jogi, illetve természetes személy felajánlásai, egyéb források.
Az Alapítvány bevételeihez tartozik a kamatbevétel, amely az Alapítvány létesítését követően
az Alapítvány számláján keletkezett.
A z Alapítvány számlájának kezelésére a kuratórium elnöke és titkára jogosultak.
Az Alapítvány képviselői a kuratórium elnöke és titkára.
Az Alapítvánnyal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a kuratórium titkára látja el.
Az Alapítvány működése n y i l v á n o s.
A nyilvánosság biztosításáról a kuratórium köteles gondoskodni.
A kuratórium évente egy alkalommal össze kell hívni, nem határozatot kívánó ügyeket levél, email
útján is egyeztetni lehet. Az ülés idejének kitűzéséről a kuratórium elnöke gondoskodik.
Össze kell hívni a kuratóriumot akkor is, ha azt legalább három tag az elnök előtt írásban kéri.
A kuratórium határozatképes, ha az ülésen legalább négy tagja jelen van. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
A kuratórium döntését nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A kuratórium tagjának lemondása, a testületi tagság bármely okból történő megszűnése esetén új tag
kijelöléséről az alapítók együttesen döntenek.
A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a megjelentek neve, az ülés
helye és időpontja, az elhangzottak lényege, az előterjesztések, kuratórium döntéseinek tartalma,
időpontjai és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők neve és aránya. A jegyzőkönyv
tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. A jegyzőkönyvet, mint a
határozatokat nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai

között megőrizni, folyamatos kezelését a titkár látja el. A kuratórium döntéseit a döntés időpontját
követő két héten belül írásban, igazolható módon közli az érintettekkel. Az Alapítvány működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén a titkárral előzetesen egyeztetett
időpontban bárki betekinthet.
Az Alapítvány kezelője a bírósági nyilvántartásba vételt követően gondoskodik a bankszámla
megnyitásáról.
Felügyelő bizottság
Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért alapít a vezető
szervtől elkülönült felügyeleti szervet nem hoz létre.

Az Alapítvány függetlensége
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem
állít, és nem támogat.
Az Alapítvány megszűnése
Az Alapítvány bármely okból megszűnése esetén, az Alapítvány vagyona a törvényi
előírásoknak megfelelően kerülnek felosztásra.
Egyebek
Az Alapítvány határozatlan időre, a nyilvántartásba vétellel jön létre. Jelen alapító okiratban
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a Civil szervekről szóló
törvény rendelkezései irányadóak.
A kuratórium tagjai:
Dr. Molnár Miklós

a kuratórium elnöke

3300 Eger, Epreskert utca 12.
Bíró Gáborné

a kuratórium titkára

3390 Füzesabony, Béke út 2.
Rázsi Botond Miklós

kuratóriumi tag

3300 Eger, Ágas út 5.
Bérczessy András

kuratóriumi tag

3300 Eger, Attila út 27/a.
Pál Sándor

kuratóriumi tag

3300 Eger, Vécseyvölgy utca 104.
Eger, 2014. május 19.
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……………………………………………………….

Eger Megyei Jogú Város nevében

Heves Megyei Közgyűlés nevébe

alapítóként

alapítóként

……………………………………………………………..

…………………………………………………………

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Vezetősége

Markhot F. Kórház-RI. nevében

nevében alapítóként

alapítóként

