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A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona [elnevezése 1991. januárjában az 

alapításkor Fővárosi Önkormányzat Szociális Otthona volt]  (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen 
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alapító okiratban meghatározott alapítványi célok megvalósítása érdekében alapítványt hozott 

létre. 

 
I. Általános rendelkezések 

 

1. Az alapítvány neve: Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány  

 

2. Az alapítvány jogállása: Az alapítvány önálló jogi személy. 

 

3. Az alapítvány székhelye: 2145 Kerepes, Gyulai Pál utca 20. 

 

4. Az alapítvány képviseletét ellátja: Bakonyi László 

    cím:  

 

5. Az alapítvány céljai  

 

- A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) 

által ellátott személyek életkörülményeinek és a nyújtott ellátás színvonalának 

javítása. 

 

- Külföldi és belföldi tapasztalatcserére szakemberek kiküldésének támogatása a 

külföldön és belföldön alkalmazott módszerek intézményen belüli bevezetése 

érdekében. 

 

-    A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona által nyújtott bentlakásos szociális 

ellátások minőségének javítása az intézményben dolgozók munkakörülményeinek 

fejlesztése révén. 

 

6. Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 

 

II. Az alapítvány kezelő szervezete 

 

Az alapítvány kezelő szervezete a kuratórium, melynek tagjait az alapító kéri fel, a vezető 

tisztségviselői megbízás a felkérés elfogadásával jön létre. 

A kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyvezető szerve. 

 

1. A kuratórium feladatai különösen: 

 

- elfogadja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelően 

elkészített beszámolót  

- kezeli az alapítvány vagyonát, dönt annak célszerinti felhasználásáról 

- kezdeményezi az alapító okirat kiegészítését, módosítását, illetve egyéb járulékos 

szabályzatok elfogadását. 
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2. A kuratórium öt tagból áll: 

 

- kuratórium elnöke: 

 

neve: Bakonyi László 

 

lakóhelye:  

 

anyja születési neve:  

 

- kuratóriumi tag: 

 

neve: Kupiné Mekes Mária 

 

lakóhelye:  

 

anyja születési neve:  

 

- kuratóriumi tag:  

 

neve: Baán László 

 

lakóhelye:  

 

anyja születési neve:  

 

- kuratóriumi tag: 

 

neve: Bohár Szilveszter József 

 

lakóhelye:  

 

anyja születési neve:  

 

- kuratóriumi tag: 

 

neve: Refka Dániel 

 

lakóhelye:  

 

anyja születési neve:  

 

3. A kuratórium tagjainak tisztsége határozatlan időre szól. 

 

A kuratórium tagjai tevékenységüket ellenérték nélkül végzik, de a munkájuk során felmerülő 

költségeket az alapítvány megtéríti. 

A kuratóriumi tagok többsége előzetes támogatásának birtokában jogosult a kuratórium 

bármely tagja a mindenkori öregségi nyugdíj összegét meghaladó költsége elszámolását 

kérelmezni.  
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A felmerült elszámolni kívánt költség elszámolása a kuratórium elnöke - a kuratórium elnöke 

esetében a kuratórium valamely más, érdektelen tagja - által leigazolt és a kuratórium további, 

harmadik tagja által ellenjegyzett a jogcím indokoltságát és az elszámolni kívánt költség 

összegszerűségét tartalmazó kérelem alapján történik. 

 

4. A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik: 

 

- lemondással, 

- törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése esetén 

- visszahívással 

- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával 

- halálával. 

 

III.  A kuratórium elnökének feladatai 

 

- a kuratórium üléseinek összehívása, 

- a kuratórium döntéseinek megfelelő intézkedés megtétele, döntés hiányában az alapítvány 

érdekeivel összhangban, 

- az alapítvány pénzeszközeinek kezelése, ennek keretében utalványozási jogkör 

gyakorlása. 

 

A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy 

hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 

 

 

 

IV.  A kuratórium döntési és eljárási rendje 

 

Szabályszerűen összehívott kuratóriumi ülés: A kuratórium elnöke kézbesítési és olvasási 

visszaigazolással ellátott e-mail útján megküldött meghívó elküldésével hívja össze a 

kuratórium ülését.  

A meghívó tartalmazza az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének 

megjelölését, továbbá az ülés napirendjét. 

A napirend a meghívóban olyan részletességgel kerül feltüntetésre, hogy a szavazásra jogosult 

kuratóriumi tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák, ennek 

érdekében a kuratórium elnöke az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 8 nappal 

köteles megküldeni a meghívót. 

 

Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 

az ülésen valamennyi kuratóriumi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

 

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három kuratóriumi tag részt vesz. 

A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik és döntéséről köteles tájékoztatni az 

alapítót, illetve valamennyi érintettet. 
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A kuratóriumot kötelező összehívni, amennyiben ezt bármely kuratóriumi tag kéri. 

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül. 

 

V.  Az alapítvány vagyona, gazdálkodása 

 

Az alapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 500.000 Ft, azaz 

ötszázezer forint és 200 USA dollár. 

Az alapítvány vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósítását 

szolgálják. 

Az alapítvány vagyonát pénzintézetben tartja. 

A folyószámla vezető pénzintézet: Budapest Bank Rt. 1138 Budapest Váci út 193. 

 

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel-, és külföldi, természetes és jogi személy 

csatlakozhat, ha az alapítvány rendeletetési céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más 

módon támogatni kívánja. 

Az alapítványhoz csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. 

A csatlakozások növelhetik az alapítvány vagyonát vagy fordíthatóak közvetlenül alapítványi 

célokra is.  

Külföldi csatlakozások esetén az alapítvány külön devizaszámlát nyit. 

Az alapítványhoz érkezett adományokat az alapítvány az alapítványi célok elérése érdekében 

használja fel. 

 

Az alapítvány vagyonának 90%-áig vehet részt vállalkozásban. 

Az alapítvány teljes vagyona felhasználható az alapítványi célokra. 

Az alapítványi vagyon felhasználására kizárólag az alapítvány céljához/céljaihoz kapcsolódó 

támogatási kérelem benyújtását követően a kuratórium döntése alapján kerülhet sor.  

 

VI. 
Az alapítvány megszűnik, ha 

- a céljait megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg, 

- a céljainak megvalósítása lehetetlenné vált, és a célok módosítására vagy más alapítvánnyal 

való egyesülésre nincs mód, 

- a céljai megvalósítása érdekében három éven át nem folytat tevékenységet 

- az arra jogosult szerv jogutód nélkül megszünteti. 

 

Ebben az esetben az alapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradó maradék vagyonát a 

bíróság hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani.  

 

VII. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

 

VIII. Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró vagy 

összeférhetetlenségi ok áll fenn (Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:22.§(1), (4)-(6) bekezdés, 

3:397.§(3)-(4) bekezdés, Btk. (2012. évi C. törvény) 61.§(2) bekezdés i) pont).  

 

 




