A LA P Í T V Á N Y A LA P Í T Ó O K I R A T A
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt alapító abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV.
törvény 74/A-74/G. §-a alapján létrehozza a Salom Érzőszív Alapítványt.
1./ Az alapító
Gürtler Tibor /1105 Budapest, Kápolna u. 15. IV./18./
2./ Az alapítvány neve és székhelye
Neve: Salome Érzőszív Alapítvány
Székhelye: 1105 Budapest, Kápolna u. 15. IV. 18.
3./ Az alapítvány célja
A társadalom perifériáján élő, hátrányosan megkülönböztetett emberek számára szociális, lelki és
erkölcsi támogatás nyújtása, társadalmi integrációjuk elősegítése.
4./Az alapítvány vagyona
Az alapítvány vagyona az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott pénzösszegből, egyéb
adományokból, pályázaton elnyert támogatásokból és a működési bevételekből tevődik össze.
Az alapító tőke 100 000 Ft, azaz Egyszázezer forint.
Az alapító a 100 000 Ft alapító tőkét az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül köteles
elhelyezni a választott pénzintézetnél nyitott számlán.
Az alapítvány - az alapító akarata szerint – nyitott, ahhoz bárki, aki az alapítvány célkitűzéseivel
egyetért, szabadon csatlakozhat, a nyilvánosságra hozott bankszámlaszámra bárki, bármekkora
összeget elhelyezhet.
Az alapítvány kuratóriuma a bankszámlára befolyt összeget a 3. pontban meghatározott cél
megvalósítása érdekében jogosult teljes egészében - a 9. pontban meghatározottak szerint –
felhasználni.
Az adományozók az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében, az alapítvány céljaival
összhangban, természetbeni juttatásokat is bocsáthatnak az alapítvány rendelkezésére. Ezen
juttatások elhelyezéséről és felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.
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-25./ Az alapítvány tevékenysége
Az alapítvány tevékenysége során elsősorban a rászoruló és hátrányosan megkülönböztetett
csoportokat, különösen szenvedélybetegeket, állami gondozott fiatalokat, hajléktalanokat, etnikai
kisebbségben lévő csoportokat, romákat kívánja támogatni az alábbi formában:
– élelmiszer és ruházat osztása a rászorulók számára,
– munkaközvetítés és tanácsadás az elhelyezkedés sikere érdekében, azzal a megkötéssel, hogy az
alapítvány munkaerő-kölcsönzést nem végezhet,
– lelki tanácsadás, egyéni és csoportos konzultációk szervezése
– keresztény és bibliai erkölcsi alapokon fekvő oktatás, nevelés a társadalmi integráció segítése
érdekében
– oktatás, tanulás támogatása
– a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését célzó tájékoztató előadások tartása
közintézményekben /elsősorban oktatási intézményekben/
– drog- és alkoholproblémákkal küzdők számára szakmai segítségnyújtás
– szálláslehetőségek felkutatása, biztosítása
– használtruha, használati tárgy árusítása
– időskorúak gondozása, szociális ellátása, bevásárlás részükre
– személyszállító tevékenység szociális célból
– gyermekek étkeztetése és felügyelete, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű gyerekekre
Az alapítvány céljai és tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.
§ 1./ c. pontjában felsorolt témakörök közül a:
-2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
-11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
tevékenységet valósítja meg.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okirat 5.
pontjában részletezett tevékenységekre fordítja.
6./ Az alapítvány kuratóriuma
A kuratóriumnak 3 tagja van.
Az alapítvány képviselője - a kuratórium egyik tagja - gyakorolja a munkáltatói jogokat az
alapítvány alkalmazottai felett.
A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.
A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze úgy, hogy az ülésre szóló - írásban készült és
napirendet is tartalmazó meghívókat a kuratórium tagjai számára az ülést megelőző legalább 15
nappal postai úton, tértivevénnyel ellátva kézbesíti.
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A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza, a határozatok meghozatalához egyhangú döntés
szükséges.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésről készült jegyzőkönyv alapján külön
nyilvántartás készül, melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, lehetőség szerint személye is.
A kuratórium kizárólagos határkörébe tartozik többek között az éves beszámoló és a közhasznúsági
jelentés elfogadása. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához a nyílt szavazás
során egyhangú döntés szükséges.
A kuratórium elnöke:
Gürtler Tibor /lakcíme: 1105 Budapest, Kápolna u. 15. IV./18.
A kuratórium tagjai:
– Bajó Sándor /lakcíme: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 292/1.
– Ferencné Budai Diána /lakcím: 1108 Budapest, Harmat u. 180. 8/33.
–

7./Az alapítvány képviselője:
Az alapítvány képviselője: Ferencné Budai Diána /lakcíme:1108 Budapest, Harmat u. 180. 8/33./,
aki egyben az alapítvány által foglalkoztatott személyekkel szemben a munkáltatói jogot is
gyakorolja.
8./ Rendelkezés az alapítvány bankszámlája felett
A bankszámla felett az alapítvány képviselője, Ferencné Budai Diána /lakcíme: 1108 Budapest,
Harmat u. 180. 8/33./ a másik kuratóriumi taggal - Bajó Sándor /lakcíme: 2315 Szigethalom,
Szabadkai út 292/1. - együttesen, közösen jogosult rendelkezni. Bajó Sándornak így a bankszámla
feletti rendelkezés tekintetében szintén képviseleti joga van.
9./ Az alapítvány működése
Az alapító tőke a kiválasztott pénzintézetnél elhelyezésre került. A kuratórium tagjai és az alapító
arra törekszenek, hogy természetes vagy jogi személyek erre a számlára pénzt fizessenek be. A
számlán felhalmozódott adományokat és a működés során esetlegesen keletkezett bevételeket a
kuratórium a 3./ pont szerinti célok megvalósítása érdekében használja fel.
Az alapítványban tisztséget betöltő személyek tevékenységükért díjazásban részesülhetnek, ami
maximum a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő összeg lehet havonta, azzal a
megkötéssel azonban, hogy a díjazások jogcímén tárgyévben összesen kifizetett összeg nem
haladhatja meg az alapítvány tárgyévi bevételeinek 10 %-át. A díjazás mértékéről minden évben a
kuratórium tagjai egyhangú szavazással döntenek.
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Az alapítvány a tevékenységi körei között meghatározott szolgáltatásokat, az azokat igénybe vevők
kérelmére nyújtja.
A kérelmezőkről, illetőleg az általuk igénybe vett szolgáltatásokról az alapítvány a személyiségi
jogok és az adatvédelmi előírások figyelemmel tartása mellett nyilvántartást vezet.
10./ Az alapítvány megszűnése
Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozza létre, a 3. pontban meghatározott cél
megvalósítására.
Az alapítvány az 1959. évi IV. törvény 74/E-F. paragrafusaiban meghatározottak szerint szűnik
meg.
11./ Felügyelő bizottság
Ha az alapítvány vagyona az ötmillió forintot meghaladja, az alapító, a kuratóriumtól elkülönült, 3
tagú felügyelő bizottságot jelöl ki.
A felügyelő bizottság maga szabályozza működési rendjét.
12./ Összeférhetetlenségi szabályok
A kuratórium határozathozatalában nem vehet rész az, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk.
685. § b./ élettársa /továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján:
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
–

Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve az alapítvány könyvvizsgálója az, aki:
– a kuratórium elnöke vagy tagja,
– az alapítvánnyal, a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
– az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
– a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
A kuratórium és a felügyelő bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
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tisztségviselője /kuratóriumi, elnökségi vagy felügyelő bizottsági tagja/ az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be, annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
13./ Nyilvánosság
Az alapítvány működési rendjére vonatkozó iratok, a jegyzőkönyvek, e jegyzőkönyvekről készült
nyilvántartás, az alapítvány költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves
közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az alapítvány képviselőjével történő előzetes
időpont egyeztetése után az alapítvány székhelyén megtekinthető, azokról írásbeli kérelem alapján –
a költségek megtérítése mellett - másolat kérhető, ha az személyiséghez fűződő jogokat nem sért.
Amennyiben a kért irat a személynéven kívül egyéb, az 1992. évi LXIII. tv. szerinti személyes,
illetve különleges adatot is tartalmaz, az alapítvány képviselője az irat személyes adatoktól
mentesített megtekinthető változatát külön kérésre elkészíti és az alapítvány bélyegzőjével, illetve
aláírásával azt hitelesíti.
Az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos információkat,
illetve beszámolóit interneten /saját internetes honlap elkészültéig a székhelyen elhelyezett
hirdetőtáblán/, illetőleg tájékoztató anyagok kiadásán keresztül hozza nyilvánosságra. A kuratórium
döntéseit - a meghozatalától számított 8 napon belül - nyilvánosságra hozza saját internetes
honlapján, illetve ennek elkészültéig a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő 30 napos
kifüggesztéssel.
A kuratórium a döntéseiről az érintetteket mindig írásban, postai úton tértivevényes küldeményben
értesíti.
Az alapítvány a közhasznúsági jelentését tárgyévet követő év június 30-ig saját internetes honlapján
/annak elkészültéig székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján/ vagy egy országos terjesztésű
napilapban /pl. Népszabadság, Magyar Hírlap/ teszi közzé.
Budapest, 2010. február 20.
Gürtler Tibor
alapító

Alulírott Fürjes-Benkéné dr. Fodor Mária ügyvéd /1037 Budapest, Sereg u. 3./ ezt az alapító
okiratot 2010. február 20-án Budapesten ellenjegyzem..

