A
Budavidék Jóléti, Kulturális, Szociális, Nyugdíjas és
Szövetkezési Alapítvány egységes szerkezetbe
foglalt

Alapító okirata
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Alapító okirat
amelyben a Budavidék Rt., továbbiakban: Rt. és a Buda környéki ÁFÉSZ, továbbiakban:
ÁFÉSZ mint alapítók rögzítik azon elhatározásukat, mely szerint a Polgári Törvénykönyv
74.A.- F. §-ban foglaltaknak megfelelően, azok szerint alapítványt hoznak létre.
1. Az alapítvány neve:
Budavidék Jóléti, Kulturális, Szociális, Nyugdíjas és Szövetkezési Alapítvány
Rövidített név: BUDAVIDÉK Alapítvány
2. Az alapítvány jogi személy.
2.1.
2.2.

Az alapítvány képviselője a kuratórium.
Az alapítvány pénzügyi kezelője a HVB Bank HUNGARY Rt.

3. Az alapítvány célja
• szövetkezési célkitűzések, illetve azok megvalósításának támogatása
• tehetséggondozási és szociális rászorultsági elvek figyelembevételével tanulmányi oktatási támogatás nyújtása
• kulturális, tudományi tevékenységek támogatása
• ÁFÉSZ tagok, ÁFÉSZ és Rt nyugdíjasok esetenkénti szociális támogatása
• ÁFÉSZ tagok, ÁFÉSZ és Rt nyugdíjasok, Rt dolgozók jóléti, üdültetési támogatása
• vagyonkezelői funkció ellátása az alapítvány vagyona felett
3.1.

3.2.

3.3.

Szövetkezés:
A polgárok csoportjának olyan formája (szövetkezet, egyesület, baráti kör, települési
kör stb.), melyben a polgárok öntevékeny módon politika és állami beavatkozás mentesen, elsősorban saját erejükre támaszkodva képesek hozzájárulni a gazdasági és civil
társadalom különféle szintjei erősödéséhez, fejlődéséhez egyéni érdekeik érvényesülése mellett.
Szövetkezési célkitűzések támogatása:
A polgárok gazdasági, gazdálkodási, szolgáltatási tevékenységeik piacképessége és
társadalmi helyzetük erősítésére létrehozandó olyan szövetkezési forma megvalósulásának elősegítése – támogatása, mely a polgárok gazdasági, gazdálkodási, szolgáltatási tevékenységeik és társadalmi szerepvállalásaik koordinálását végzi.
Az alapítvány vállalkozást a saját vagyon kezelésén kívül nem folytat, a vállalkozás
nem az alapítvány meghatározó tevékenysége.

4. Az alapítvány vagyona és felhasználási módja
4.1.

4.2.

Az alapítvány induló vagyona:
1.000.000,- Ft., azaz Egymillió forint, melyet az Rt. és az ÁFÉSZ, mint vagyonkezelő
szervezet részére enged át 500.000 - 500.000,- forint összegben.
Az induló vagyon alapítványi vállalkozásokból, befizetésekből, vagyonátadásból növelhető.
Az alapítvány célkitűzéseinek teljesítése körében az alapítványi vagyonnal –a jogszabályi rendelkezések keretei között– szabadon rendelkezik, az alapítványi vagyon
50%-ának mindenkor rendelkezésre kell állni, és ez alá nem csökkenhet.
A vagyonkezelő az alapítvány kuratóriuma.
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Az alapítvány induló vagyonához –amíg az alapítvány fennáll– bárki hozzájárulhat
akár pénzben, akár természetbeni adományokkal, ha elfogadja az alapítvány célját és
szabályzatát.
Az alapítvány célkitűzéseihez díjmentes szolgáltatással, és dolgozói közösségi vállalkozásokkal is lehet járulni.
Az alapítványi vagyon hozadékát és a vagyont az alapítványi célok teljesítése érdekében készpénz, számlapénz, értékpapír juttatás vagy körülírt tőkehozadék formájában
lehet felhasználni.
Az alapítványi támogatásból az alábbiak szerint lehet részesülni:
• Az alapítványi támogatásban való részesülés előfeltétele pályázat benyújtása támogatás elnyerésére.
• Pályázhat valamennyi az Alapító Okirat feltételének megfelelő polgár. A pályázatok elbírálásának szempont rendszerét évente erősíti meg, vagy határozza
meg a kuratórium a rendelkezésre álló felosztható pénzeszközök ismeretében.
• Támogatásban részesülhet minden olyan pályázó, aki az Alapító Okirat céljai
közt felsoroltak valamelyikének megfelel, ill. a támogatás ezen célok megvalósulását segíti elő.
• A Kuratórium jogosult a fentieken túl támogatási szabályzatot is alkotni, melyet
saját maga fogad el.

5. Az alapítvány pénzügyi forgalmát kezelő szervezet
5.1.
5.2.

Az alapítvány pénzügyi forgalmát felkérés alapján a HVB Bank HUNGARY Rt. bonyolítja.
Az alapítvány pénzeszközeit terhelő díjazások, kifizetések, juttatások mértékét a kuratórium bírálja el. Hátrányos kondíciók esetén a kuratórium döntése szerint az alapítvány más bankot kér fel pénzügyi forgalmának bonyolítására.

6. Az alapítvány székhelye és címe
6.1.
6.2.

Az alapítvány székhelye: Budakeszi
Címe: Erdő u. 4.

7. Az alapítvány irányítása
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Az alapítvány irányítását 3 fős kuratórium végzi. Mind a három kuratóriumi tag aláírási joggal rendelkezik. Az aláírási és utalványozási jogot a kuratóriumi tagok közül
bármelyik kettő csak együttesen gyakorolhatja.
Az első kuratóriumot az ÁFÉSZ Igazgatósága 2003. május 30-ig választja és egyben a
kuratórium elnökét is. A következő időszakok kuratóriumait évenként váltva az Rt
Közgyűlése és a Buda környéki ÁFÉSZ Igazgatósága választja mindig a következő év
május 30-ig. Bármelyik alapító jogutód nélküli megszűnése esetén a kuratórium választás joga a másik alapító jelen pont szerinti testületéé.
A kuratórium elnöke:
Szigeti Antal
tagjai:
Pap Sándor
Szabados Andrásné
A kuratóriumot a kuratórium elnöke képviseli.
A kuratórium szükség szerint, de legalább négyhavonta tanácskozik. Évente egy alkalommal megtárgyalja az alapítvány vagyoni működésével kapcsolatos gazdasági be-
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számolót, és erről az ÁFÉSZ Küldöttgyűlését és az Rt. éves rendes közgyűlését tájékoztatja.
8. A kuratórium jogköre és feladata
• meghatározza az alapítvány szabályzatát
• éves munkatervet készít
• ellenőrzi az alapítvány működését
• dönt a kifizetések kérdésében
9. A kuratórium elnöke és tagjai a tevékenységük ellátásáért díjazásban részesülnek, melynek
éves együttes költségkeret összege a kezelt vagyon hozadékának legfeljebb 2,25%-a. Az
alapítvány tőke jellegű vagyona szerinti értékéből díjazás nem fizethető.
10. A kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt. A kuratórium határozatképes, ha három tag jelen van. Vis major esetén a határozatképesség feltétele két tag jelenléte.
11. Az alapítvány határozatlan időre történő alapítással jön létre, megszűnik, ha vagyona elenyészik.
Budakeszi, 2001. december 10.

Schäffer Árpád
Vezérigazgató

Füstös Ferenc
Elnök

