EGRI SZOCIÁLIS OTTHONÉRT ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1992-ben Egerben élő, magára maradt
és magányos idős emberek számára 50 férőhelyes szociális otthon jellegű intézmény
létrehozásának elősegítése érdekében alapítványt hozott létre.
I. Az Alapítvány neve: Egri Szociális Otthonért Alapítvány
II. Az Alapítvány székhelye: 3300 Eger, Berva-völgy tere 3.
III. Az Alapítvány célja, főtevékenysége:
1. Az Alapítvány célja a megvalósult szociális otthon fenntartásának és működésének
folyamatos támogatása. Az otthonban elhelyezett rászorultak segítése. Az intézményi
dolgozók oktatásának, továbbképzésének segítése.
2. Az Alapítvány célja olyan közhasznú tevékenység végzése – az idős korúak gondozása
-, mely feladat ellátásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. (1) bekezdése 8. pontja szerint a helyi önkormányzatnak kell
gondoskodnia – amely során a jogszabályi előírásoknak való megfelelés esetén a
későbbiekben közhasznú jogállást nyerhet.
IV. Alapító: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.)
V. Az Alapítványi vagyon
a) Az Alapítvány induló vagyona 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, melyet Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér 2., mint alapító az
alapítvány nyilvántartásba vételét megelőzően biztosított.
b) Az alapítványi vagyon részévé válnak az Alapítványhoz csatlakozó természetes és
jogi személyek természetbeni és pénzbeli hozzájárulásai.
c) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonnak a hitelezői igények
kielégítése után fennmaradó része Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatára száll
át, azzal a kötelezettséggel, hogy szociális céllal, az átszálló vagyon alapítói
vagyonként történő felhasználásával újabb alapítványt hoz létre.
d) Az Alapítvány vagyonát minden olyan módon fel lehet használni, ami közvetve,
vagy közvetlenül a célok megvalósulását szolgálja.
VI. Az Alapítvány jellege
1. Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamint
bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megoldásához sokoldalúan
kapcsolódhat, ha jelen alapítvány rendeltetési céljaival egyetért, azt anyagi, vagy
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bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ide értve a személyes társadalmi munkát
is.
2. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3. Az Alapítvány működése nyilvános.
4. Az Alapítvány önálló jogi személy, feladatai megvalósításában önálló, határozatlan
időre létesült.
5. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét
nem osztja fel, azt köteles az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítani.
6. Az Alapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni.
7. Az Alapítvány váltót, ill. más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. Az
Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási
tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel. Az Alapítványnak az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú)
tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit
és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.

VII. Csatlakozás az Alapítványhoz
1. Az Alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az alapító okiratban
meghatározott feltételekkel lehet.
2. A csatlakozni szándékozó részére - kérés esetén - a Kuratórium, vagy annak megbízott
tagja tájékoztatást ad az Alapítvány működéséről.
3. A csatlakozási szándék elfogadásáról, azaz a csatlakozási kérelmek elbírálásáról és az
Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról kizárólag a Kuratórium dönt az ülésen
jelenlévő kuratóriumi tagok 2/3-os többségével.
4. A csatlakozó ugyan úgy, mint az alapító az Alapítvány részére juttatott vagyont nem
vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell
az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
5. A csatlakozó az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.
6. Az Alapítvány javára teljesített juttatás önmagában nem jelent csatlakozást az
Alapítványhoz.
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VIII. Az Alapítvány szervezete
1. Az Alapítvány ügyvezető szerve az öt tagú, természetes személyekből álló
Kuratórium.
A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntéshozó, képviseleti, illetve ügyintéző
szerve.
2. A Kuratórium tagjai:
Elnök: Nagy Árpád (an.: Kincses Ilona, lh.: 3326 Ostoros, Hullám tér 28/B.)
Tagok:
Balogh Lászlóné születési neve Barati Gizella (an.: Bodnár Julianna, lh.: 3399
Andornaktálya, Kossuth Lajos út 2/3.)
Berecz Zoltánné születési neve Marosán Zsuzsanna (an.: Balogh Ilona, lh.:3300
Eger, Malomárok utca 48. 1.em. 3.a.)
Kiss Gábor (an.: Kobolák Erzsébet, lh.: 3300 Eger, Berva-völgy tere 3.)
Pácza Zoltánné születési neve Kovács Krisztina (an.: Székely Irén, lh.: 3300
Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 87.)

3. A kuratóriumi tagok megbízatása határozott időre, öt évre szól. A kuratóriumi
tagokat az alapító jelöli ki. A kuratórium tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.
4. A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- A közügyektől eltiltott nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló
törvényben megjelölt vezető tisztségviselője.
- Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.
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- Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az
alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.
- A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
- A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Alapítvány
kuratóriumi tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
5. A kuratóriumi tagság és a tisztségviselés megszűnik a kuratóriumi tag halálával,
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával; kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; lemondással;
visszahívással; megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével; visszahívásával.
6. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója
hívhatja vissza.
7. Az Alapítvány képviseletére valamennyi kuratóriumi tag önállóan jogosult.
8. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének és a
kuratórium egy másik (az elnök által írásban meghatalmazott) tagjának együttes
aláírása szükséges.
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IX. A Kuratórium hatásköre
Az Alapítvány vagyonának megőrzése, ill. alapítványi célú hasznosítása, valamint
annak biztosítása, hogy az Alapítvány a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti
célnak megfelelően működjön és gazdálkodjon.
Ennek érdekében a kuratórium:
a.) megválasztja elnökét,
b.) dönt a gazdálkodást érintő kérdésekben,
c.) dönt a csatlakozási kérelmek elbírálásáról, az Alapítványhoz való csatlakozás
jóváhagyásáról megállapodást köthet a csatlakozás feltételeiről,
d.) az Alapítvány által kötött szerződések véleményezése, jóváhagyása,
e.) éves beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása,
f.) javaslatot tesz az alapító felé valamelyik kuratóriumi tag visszahívására, jelölésére,
g.) minden olyan kérdésben való döntés, melyet az alapító okirat a hatáskörébe utal.

X. A Kuratórium működése
1. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tarja üléseit.
2. Az üléseket az Elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívását a javasolt
napirend megjelölésével a Kuratórium bármely tagja írásban kezdeményezheti.
Bármelyik kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni.
A kuratórium összehívása szabályos, ha az ülést legalább 8 nappal megelőzően arra,
a kuratórium elnöke írásbeli meghívót küld. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés
tervezett helyét, idejét, valamint a napirendi pontokat.
3. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. A
kuratórium határozatait az ülésen jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével nyílt
szavazással hozza.
4. A kuratórium üléseiről és az ott hozott döntéseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet
bárki megtekinthet.
5. A kuratórium döntését a Határozatok Könyvében kell nyilván tartani oly módon,
hogy rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést
támogatók, ill. ellenzők számarányát. A Határozatok Könyvébe tett bejegyzéseket
egy a döntés meghozatalakor jelen lévő kuratóriumi tag hitelesíti.
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6. A kuratórium döntéseit meghozatalától számított 8 napon belül az érintettekkel
írásban közli.
7. A kuratórium ülései nyilvánosak.
8. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.
XI. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése
Az Alapítvány jogutód nélkül megszűnik ha,
a) az arra jogosult szerv megszünteti;
valamint
b) az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
c) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy
más Alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
d) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.
A jogutód nélkül történő megszüntetés feltétele az, hogy az Alapítvány vagyoni
viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az
Alapítványt a nyilvántartásból törli.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az alapítót a szükséges
intézkedések megtétele érdekében.
XII. Záró rendelkezések
1. Az Alapítvány alapító okiratának módosítására az alapító jogosult az Alapítvány eredeti
céljának megfelelő működés fenntartása érdekében.
2. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil
tv.) rendelkezései az irányadók.
Eger, 2020. ……………..

……………………………………
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Mirkóczki Ádám
polgármester

……………………………………
Egri Szociális Otthonért Alapítvány
képviseletében
Nagy Árpád
elnök
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