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Üllői Kultúráért Alapítvány
Alapító Okirata

Alulírott Oltványi János /anyja neve: Varga Judit/ Üllő, Gyár utca 47. szám alatti lakos, mint
alapító a jelen okirattal az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített feltételek mellett a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A – 74. §, valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján alapítványt hozok létre.
1.) Az alapítvány neve: Üllői Kultúráért Alapítvány
fokozata: közhasznú alapítvány
2.) Az alapítvány székhelye: 2225 Üllő, Gyár utca 47.
3:) Az alapítvány céljai:
a. képességfejlesztés, ismeretterjesztés: szakkörök, foglalkozások szervezése, alkotóház és
alkotótábor kialakítása és működtetése.
Elöregedő társadalmunk legnagyobb kihívása, az Uniós csatlakozás után, hogy a fiatalokat
hazánkban tartsuk. Ennek alapvető feltétele, hogy a megélhetésük biztosított legyen.
Egyik fő tevékenységünk, egy képzőművészeti alkotóház létrehozása, ahol oktatásokat,
ismeretterjesztést, szakköröket, és alkotótábort üzemeltetünk. Ezzel már korán az
irodalom, a művészet, kéz-, és iparművesség felé tereljük az erre fogékony fiatalok
érdeklődését. Sajnos környékünkön kevés képzett művészember él és alkot. Ezzel főként a
kultúra gyökérteremtése a célunk.
Ezzel együtt a hátrányos helyzetű illetve beteg művésztársainkat szeretnénk támogatni,
illetve képzésekkel, foglalkozásokkal a termelő munkába visszavezetni.
b. kulturális tevékenység: egy és több napos kiállítások, rendezvények szervezése
Településünkön és szűkebb régiónkban együttműködünk a hasonló művészeti
csoportokkal, hagyományteremtő, nagyszabású kulturális rendezvényeket rendezünk,
amely igazán a kultúráról szól.
c. kulturális örökség megóvása: üllői hagyományok felelevenítése /színjátszás, dalkör,
felolvasóestek szervezése/ és a néptánc-hagyományok ápolása
Az irodalom és a színművészet és néptánc iránt érdeklődőknek szakköröket, csoportos
foglalkozásokat szervezünk, rendszeres és szervezett foglalkozások keretében.
d. műemlékvédelem: meglévő műemlékek védelme, ápolása és új műemlékek állítása
További tevékenységünk, a településünkön és a szűkebb környezetünkben lévő
műemlékek, műemlék épületek megóvása illetve újabb, a magyarság történelmével
kapcsolatos alkotások felállítása.

4.) Az alapítvány nyitott. Az alapítványhoz a 3. pontban megjelölt célok megvalósítása
érdekében bárki csatlakozhat, aki a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja, és aki az
alapítvány céljainak megvalósítását anyagi hozzájárulásával elősegíti.
5.) Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont – a
fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – műemlékvédelemre fordítjuk.
6.) Az alapítvány vagyona:
Az alapító az alapítványban meghatározott célok megvalósítása érdekében a jelen Alapító
Okirat aláírásától számított 15 napon belül a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Üllői
Fiókjánál megnyitott bankszámlán induló vagyonként összesen 100.000 /egyszázezer/ forintot
helyez el. Az alapítvány induló vagyona kizárólag készpénzből áll.
Továbbiakban gyarapíthatja az induló vagyont annak hozadéka (kamat, osztalék, stb), a
támogatók adományai, pályázat útján elnyert pénzösszegek, a támogatók személyi
jövedelemadójának 1 %-a.
7/ Az alapítványi vagyon felhasználása:
A működés megkezdése érdekében az induló vagyon 75 %-a használható fel.
A továbbiakban, a működés során az induló vagyon kamata, a támogatók adományai, pályázat
útján elnyert, valamint a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyó pénzösszegek teljes
egészében felhasználhatók a 3. pontban meghatározott alapítványi célok megvalósítására,
melyről a kezelő szerv (kuratórium) rendelkezik.
A felhasználás ösztöndíjak, támogatások nyújtása, rendezvények, előadások, táborozások,
művészeti kiadványok támogatása, kérelem, előterjesztés vagy közvetlen észlelés alapján
történik. A támogatásokat a kuratórium valamely tagjának előterjesztése alapján, a kuratórium
többségi szavazata alapján ítélik oda. A kuratórium által fontosnak tartott más célra szintén
felhasználható.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott
tevékenységeire fordítja.
8/ Az alapítvány kezelő szerve:
Az alapítvány kezelő szerve az alapító által kijelölt kuratórium. A kuratórium 4 főből áll,
elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre kéri fel.
A kuratórium tagjai:
1. Horváth Gyuláné
2. Molnár Lászlóné
3. Nagyné Kékedy Ibolya
4. Sárándi Tibor

Üllő, István utca 27.
Üllő, Halomhatár dűlő 2929.
Üllő, Pesti út 146.
Üllő, Gyár utca 37.

A kuratórium elnöke: Molnár Lászlóné

Az alapítvány képviseleti szerve a kuratórium. A kuratórium nevében az elnök egyedül is
jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium
elnöke, és az elnök által meghatalmazott tagja együttesen jogosultak rendelkezni. Az elnök
akadályoztatása esetén bármelyik kuratóriumi tag jogosult a képviseletre és az elnök
helyettesítésére, az elnök megbízása alapján.
A kuratórium évente két alkalommal ülésezik, ülései nyilvánosak. A kuratórium tagjait az
elnök írásban hívja össze – megjelölve a napirenden szereplő témákat – oly módon, hogy az
ülést megelőző 8 nappal kézhez kapják a meghívót. A meghívó egy példányát az alapítvány
székhelyének hirdetőtábláján is el kell helyezni a nyilvánosság tájékoztatása céljából. A
kuratórium akkor határozatképes, ha legalább 2 tag és az elnök jelen van. Döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
- bármilyen más módon előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyekben egyébként
érdekelt.
A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az alapítvány kuratóriumának
tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium évente egy alkalommal éves beszámolót készít a végzett munkáról, így
különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A kuratórium az éves
beszámoló jóváhagyásával – mely a kuratórium működését szabályozó pontban foglaltak
szerint történik - egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít az alábbi tartalommal:
- számviteli beszámoló
- költségvetési támogatás felhasználása
- vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- cél szerinti juttatások kimutatása
- központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
ezek szerveitől kapott támogatás mértéke
- közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A
közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül folytatják, a
munkájuk során felmerülő költségek megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
A kuratóriumi döntésekről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a döntések
tartalmát, idejét, hatályát, a döntés mellett és ellen szavazók számarányát, személyét. A
döntéseket írásban kell közölni az érintettekkel, a döntést követő 30 napon belül.
Az alapítvány működésének módját, a szolgáltatások igénybevételének módját, a kuratórium
döntéseit, illetve a beszámolókat az Üllői Mecénás című kiadványában közzé kell tenni. A
működéssel kapcsolatos iratokba való betekintést bárki számára biztosítani kell, a kuratórium
elnökével történő előzetes időpont-egyeztetés mellett.

9/ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
10/ Az alapító kijelenti, hogy a kuratórium elnökével és tagjaival nincs hozzátartozói
viszonyban.
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
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