ALAPÍTÓ OKIRAT

Dr. Miklós László

Monori Zsidó Alapítvány

2200. Monor Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

ALAPITÓ OKIRAT

A mai napon a Ptk.. 74/A. §, az 1997. évi CLVI. törvényben
foglaltak alapján alulírott Szántó Tibor (: an: Szarka Ilona, sz:
Monor, 1913. december 7. :) 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 104.
szám alatti lakos, mint alapító létrehozom az alábbi alapítványt,
amellyel méltó emléket kívánok állítani Dr. Miklós László
tiszteletet és tekintélyt parancsoló lényének, amely mögött mindig
ott volt a mosolygós doktor bácsi, aki a magyar történelem
vérzivataros éveiben, hónapjaiban is mint orvos, hivatása
magaslatán állt. Törődött betegeivel, az utolsó percig rendelt,
gyógyított és reményt adott. Igaz ember volt. Amíg munkáját
kötelességgel, igaz szívvel teljesítette, állandóan azon tépelődött,
hogyan menthetné meg családját, öt és fél éves kisfiát, Gabikát,
feleségét és magát a kínok kínjától, a szörnyű szenvedéstől.
Valószínűleg gyötrelmes éjszakák eredménye és feleségével való
egyetértés alapján született meg borzasztó elhatározása. Egy reggel
arra ébredt Monor lakossága, hogy Miklós doktor és családja
meghalt. Az orvos megmentette mindnyájukat a szavakkal ki nem
fejezhető, minden képzeletet felülmúló szenvedéstől. Beadta a
végzetes injekciókat. Kisfia, Gabika előző nap kis hátizsákkal a
hátán elment édesapja kollegájához, Vida doktorhoz és elmondta,
nagyon hosszú útra mennek édesapjával és édesanyjával, azért jött,
hogy elköszönjön.
./.
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Az alapítvánnyal a felejthetetlen Dr. Miklós Lászlónak szeretnék
méltó emléket állítani:

I.
Az Alapítvány neve: Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 2200. Monor Bajcsy-Zs. u. 6.

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi
személyiségét. A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet
közhasznú jogállását a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi
meg. Az alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza. Az alapítvány
nyitott, így valamennyi magyar állampolgár, külföldi állampolgár
és jogi személy a célok megvalósításához sokoldalúan
kapcsolódhat, ha jelen Alapítvány rendelés céljaival egyetért, azt
anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a
személyes társadalmi munkát is.

Bármikor bekövetkező halálom esetére úgy rendelkezem, hogy
alapítói jogaimat, mint jogutód leányom Bárányné Szántó Ilona
gyakorolja, aki tagja a kuratóriumnak.

II.

Az Alapítvány céljai

A Monori Zsidó Temető tulajdonjogának megszerzése és
karbantartása

./.
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-

A temető kegyeleti emlékhellyé nyilvánítása, ravatalozó
létesítése

-

A Holocaust áldozatainak megfelelő emlékhely kialakítása, a
zsidó temetőbe névtábla készítése, megfelelő megemlékező hely
kialakítása

-

Megemlékezések szervezése

-

Zsidó kultúra ápolása

-

Síremlékek helyreállítása, karbantartása.

Az Alapítvány a fenti célok elérésével az alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatja:

-

Kulturális örökség megóvása,

-

Műemlékvédelem,

-

Kulturális tevékenység,

-

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-

Tudományos tevékenység, kutatás

-

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

-

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

Az alapító az ismertetett célokat elfogadó és támogató személyeket,
bel- és külföldi gazdálkodó és társadalmi szervezeteket, a kutató és
művészeti műhelyeket, a magyar szellemi és kulturális élet jeles
személyiségeit csatlakozásra hívja fel!

A támogatás formái lehetnek:
Ösztöndíjak és pályázatok kiírása, eseti dologi vagy pénzbeli

./.
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juttatások, vagy bármilyen egyéb mód, amely az alapítványi célok
elérését szolgálja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezetektől, pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt. Ezen belül a közvetlen politikai tevékenység
pártpolitikai tevékenységet jelöl meg, valamint országgyűlési
képviselői, megyei önkormányzati választáson a jelölt állítása,
amelyet nem végez.
Az Alapítvány működése során kerüli az emberek bármilyen
megkülönböztetését, származásuk és egyéb okok alapján.

III.

Az Alapítvány vagyona és gyarapítása

1.

Az alapítvány vagyona az alapító hozzájárulásából és más
magánszemélyek, jogi személyek hozzájárulásából áll. Az alapító
hozzájárulása képezi az alapítvány induló vagyonát, amelynek
összege 100 000.- Ft azaz Egyszázezer forint készpénz.
Az alapító tag 100 000. –Ft - ot bocsát az Alapítvány
rendelkezésére. Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az
alapító megnyitja – illetve megbízásából a kuratórium elnöke nyitja
meg – az Alapítvány bankszámláját, amelyen elhelyezi az
alapítvány induló vagyonát.

Az induló vagyon fedezetet nyújt az Alapítvány működésének
megkezdéséhez szükséges kiadásokhoz.

./.
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2.

Az Alapítvány nyílt, annak céljaihoz bármely magánszemély és
jogi személy csatlakozhat pénzbeli és más vagyoni hozzájárulással.
A csatlakozók részére az általuk adott hozzájárulás mértékéről az
Alapítvány kezelője igazolást ad.

3.

Az Alapítvány vagyona csak az Alapító Okiratban megjelölt
célokra használható fel. A támogatások kifizetésére az alapítói
vagyon és annak esetleges kamata is felhasználható.
Ha az adományozó az alapítványi célok közül kifejezetten csak
egyes, általa kiválasztott célokra kíván támogatást nyújtani, úgy az
Alapítvány ezt az adományt köteles elkülönítetten kezelni és csak a
megjelölt célokra használhatja fel. A megnevezett célra adott
adomány elfogadásáról a kuratórium dönt.

4.

Ha az adomány a megjelölt célra illetve határidőben, ennek
pedig egy éven belül nem használható fel, úgy az ismert
adományozónak jogában áll további egy hónapon belül új célt
megjelölnie. Ennek hiányában az adomány általános adományként
kerül felhasználásra.

5.

Az egyes alapítványi célokon belüli további különleges
kikötéseket az Alapítvány csak akkor tud figyelembe venni, ha az
adományozóval erről előzetesen külön megállapodott.

6.

A nem pénzbeli felajánlások elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az Alapítvány induló vagyonát növeli:

./.
-6-

- az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi magán és jogi
személyek befizetései és egyéb vagyoni hozzájárulásai,
- az alapítványi pénzvagyon után járó kamat, részesedés, osztalék,
árfolyamnyereség és egyéb hozadékok,
- az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó nyereség
vállalkozás bővítésére fel nem használt része,
- az állami költségvetésből és egyéb állami forrásból az Alapítvány
céljaira befizetett összeg.

Az alapítványi vagyonhoz történő hozzájárulás illetve az
Alapítvány részére adományozott ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog
bevezetendő az alapítványi nyilvántartásokba.

Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak
hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is
történhet az alapítványi céloknak megfelelő kiadás.

Az alapítványi készpénzvagyon (forint vagy deviza) mindenkori év
végi záró állományának 10 %-a tartalékolás céljára a
bankszámlán kell tartani.

Ennek felhasználására csak különösen indokolt esetben kerülhet
sor. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni működtetésével
kapcsolatos kiadásokat, szükséges ráfordításokat illetve költségeket
is.
Az alapító és az Alapítványhoz csatlakozók tudomásul veszik, hogy
az Alapítvány részére történő befizetéseiket és egyéb vagyoni
hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza.
./.
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IV.

Az alapítványi vagyon felhasználása

a./ Az Alapítvány mindenkor rendelkezésre álló vagyona illetőleg
az elnyert céltámogatások terhére ítélhet oda nyílt, vagy
meghívásos pályázatok alapján ösztöndíjat, egyszeri vagy
huzamosabb időre szóló anyagi támogatást, hozzájárulást az
Alapítvány közérdekű célját szolgáló tevékenységet kifejtő
természetes vagy jogi személyek részére.

b./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja.
A közhasznú szervezet működése, szolgáltatási igénybevételének
módja, beszámolói nyilvánosak, azok megtekinthetőek a Monor,
Mátyás király u. 11. szám alatti iroda helyiségében Kugel
Györgynél bármikor.

Ugyanezen helyiségben bárkinek betekintése van a közhasznú
szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, ezekből
saját költségére bárki másolatot készíttethet.

./.
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Az Alapítvány szervezete

a./ Az Alapítvány szervei:

- a kuratórium,
- az irodavezető.

- a közhasznú szervezet legfőbb szerve a kuratórium, amely döntést
hoz és az alapítványi vagyont kezeli, az alapító okiratban és a
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.

A kuratórium tagjait, elnökét az alapító kéri fel és bízza meg. A
kuratórium legalább 5 (öt) tagból áll. A kuratóriumot az elnök
vezeti.
A kuratórium tagjai külön nyilatkozatban vállalják a kuratóriumi
tagságot.
- A kuratórium működési helye: az Alapítvány székhelye.

A kuratórium évente legalább négy alkalommal ülést tart. A
kuratórium határozatképes, ha a tagokból legalább 3 fő jelen van,
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium üléseit az elnök hívja
össze és vezeti le.
A kuratórium elnöke a tagokkal az ülést megelőző 15 nappal
korábban közli a napirendet.
A kuratórium ülése általában nyilvános, indokolt esetben a
kuratórium elnöke írásban elrendelheti a zárt tárgyalást.

./.
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A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b./), élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
aa/ az Alapítvány megszűnésével
ab/ a tag lemondásával,
ac/ a tag halálával,
ad/ a tag visszahívásával.

.

A tagság megszűnése esetén az alapítók új tagot jelölhetnek
ki.
b./ A kuratórium első tagjainak neve és lakcíme:
elnök: AJTAI GYÖRGY 2200. Monor, Dózsa György u. 35.
tag: KUGEL GYÖRGY 2200. Monor, Mátyás király u. 11.
tag: BÁRÁNYNÉ SZÁNTÓ ILONA 2200. Monor, Kossuth
L. u. 104.
tag: KUCSERA SÁNDORNÉ 2200. Monor, Mikes Kelemen
u. 14.
tag: AJTAI ZSOLT 2200. Monor, Dózsa György u. 35.
./.
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ba./ A kuratórium tagjai személyes közreműködésükért díjazásra
semmilyen címen nem tarthatnak igényt, de feladatuk ellátásával
kapcsolatosan felmerült és igazolt kiadásokat az Alapítvány
megtérítheti.
A kuratórium tagjának közeli hozzátartozója nem lehet az
Alapítvány alkalmazottja és részére személyi jellegű kifizetésre
(1991. évi XVIII. tv.2. sz. melléklet 11. és 12. pont) nem
eszközölhető. Az első tagok megbízatása határozatlan időtartamú.

bb/ A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2
évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

bc/ 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.

bd/ A közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió
forintot, a vezetőszervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása
akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva
egyébként nem áll fenn.

c./ A kuratórium elnöke köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági

./.
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jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik,
döntését titkos szavazáson 2/3-os többséggel hozza.
Egyéb döntésekben a kuratórium nyílt szavazáson
szótöbbséggel dönt.

A közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, abból saját
költségére másolatot készíthet, az elfogadástól számított 30 napon
belül a kuratórium elnöke azt nyilvánosan közzéteszi a helyi Strázsa
újságban.

d./ A kuratórium éves munkatervet készít, amelyet a tárgyév február
28. napjáig tájékozató jelleggel megküld az alapítók részére. A
munkaterv mellékletét képezi az Alapítvány éves költségvetése és
az előző gazdasági év mérlege, eredmény kimutatása. Első ízben a
kuratórium az alapítást követő 90 napon belül készít munkatervet.

e./ A kuratórium elnöke az Alapítvány képviselője. A kuratórium
elnöke az Alapítvány nevében kötelezettségeket vállalhat. A
bankszámla felett a kuratórium elnöke és a kuratórium két tagja
együttesen rendelkeznek. Valamennyi kuratóriumi tag jogosult a
bankszámla felett rendelkezni, de a banki művelethez
elengedhetetlen három együttes aláírás megléte.
A kuratórium elnöke legalább évente két alkalommal beszámol
tevékenységéről a kuratóriumnak.

f./ A kuratórium hatásköre:

./.
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- gondoskodik az Alapítvány kitűzött céljainak megfelelő
működéséről,
- gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti
gyarapításáról,
- biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt
megtesz a csökkenő vagyon pótlására,
- kiírja a pályázatokat, dönt a pályázati feltételekről
- meghirdeti az ösztöndíjakat, dönt az ösztöndíjak
odaítéléséről
- dönt az Alapítvány éves tervéről és költségvetéséről,
valamint
a mérleg jóváhagyásáról,
- határoz minden olyan kiadásról, amely a helyi gyakorlat szerinti
értékhatárt meghaladja,
- kezdeményezheti a kuratórium valamely tagjának visszahívását,
- kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását, az Alapítvány
megszüntetését,
- kinevezi és évente beszámoltatja az irodavezetőt,
- a kuratórium felhatalmazása alapján a kuratórium elnöke
gyakorolja az irodavezető és az alkalmazottak felett a munkáltatói
jogokat.

g./ Az irodavezető

Az alapítók döntése értelmében az Alapítvány működésével
kapcsolatos feladatok végrehajtását a kuratórium elnökének
irányítása és felügyelete mellett az irodavezető végzi. Az

./.
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irodavezető nyilvántartást vezet a kuratóriumi döntések tartalmáról,
meghozatala időpontjáról, hatályáról, a döntést támogatók és
ellenzők számarányáról.

Az irodavezető intézi a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való
közlését. Lehetővé teszi Kugel György kuratóriumi tag
közreműködésével a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést, tájékoztatja az
érdekelteket a szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybe
vételének módjáról.
A közhasznú szervezet működéséről készült beszámolót bárki
munkaidőben megtekintheti 2200. Monor, Mátyás király u. 11.
szám alatt mivel az nyilvános.
Az első irodavezető Dr. Vágó Zsuzsanna 2200. Monor, Kölcsey u.
21. szám alatti lakos, határozatlan időre vállalja ezen feladat
elvégzését.
Az Alapítvány könyvelését a kuratórium megbízása alapján
szakember vagy cég végzi el.

h./ Cégbejegyzés:

A cégjegyzés akként történik, hogy az Alapítvány kézzel vagy
géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott név alá a cégjegyzésre
jogosult kuratóriumi elnök nevét önállóan írja.
A bankszámla felett való rendelkezésre a kuratórium elnöke és
valamennyi kuratóriumi tag jogosult azzal, hogy egyszerre három
aláírás szükséges a pénzintézet felé.
./.
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i./ Képviselet:
Az Alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke, akadályoztatása
esetén Kugel György kuratóriumi tag látja el.

VI.

Az Alapító Okirat módosítása

Az alapító jogosult jelen alapító okirat azon rendelkezéseinek
módosítására, amelynek tartalmát jogszabályi előírás kötelezően
nem határozza meg.

VII.

Az Alapítvány megszűnése

Az alapító jelen alapítványt határozatlan időre hozza létre.
Az Alapítvány megszűnik ha:

a./ az Alapítvány vagyona megszűnik, vagy egyéb okok miatt az
alapítványi cél elérése lehetetlenné válik,
b./ az alapítványi cél megvalósult,
c./ az illetékes bíróság megszüntető határozatot hoz.

Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonába kerüljön
Budapest, VII. kerület, Síp u. 12., amely köteles az alapítvány

./.
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vagyonát a monori zsidó temető fenntartására és kezelésére
fordítani.
VIII.

Egyéb rendelkezések

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv és egyéb az alapítványokról szóló jogszabályok
rendelkezései alkalmazandóak.

Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez az
Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel
nyeri el. Jelen Alapító Okirat az alapítás napján lép hatályba.

Az Alapító Okiratot az alapító annak átolvasása és megmagyarázása
után annak kijelentése mellett, hogy az akartának mindenben
megfelel, saját kezűleg írta alá.

Kelt: Monoron, 2004. szeptember hó 14. napján.

(: Szántó Tibor :)
alapító

Jelen okiratot ellenjegyzem Monoron 2004. szeptember 14. napján Dr. Vágó
Zsuzsanna ügyvéd:

