Keresztényekért Alapítvány
Módosított Alapító Okirata
Az alapító önként, szabad akaratából, az alapító okiratban meghatározott közhasznú célok
megvalósítására, azok érdekében alapítványt hozott létre és működtet, az alábbi módosítással:
1. Az alapítvány neve: Keresztényekért Alapítvány, az alapítvány angol neve:
Foundation for Christianity
2. Az alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Északi krt.40.IV.14, az alapítvány
pecsétje: Keresztényekért Alapítvány, Nyíregyháza (1,2)

3. Az alapító: Molnár Ferenc, 4400 Nyíregyháza,Szentgyörgyi Albert u.29.
4. Az alapítvány időtartama: az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozza
létre.
5. Az alapítvány jogi személy
6. Az alapítvány célja: a hazai és határon túli keresztény szervezetek és magánszemélyek
támogatása, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociálpolitikai terveik megvalósítására: oktatás, képzés, továbbképzés, kapcsolattartás. Az alapítvány közhasznú
tevékenysége az 1997. évi CLVI. Törvény 26.&.c/1 pontjának megfelelően
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység támogatása, a c/2 pont szerint szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása, a c/4 pont szerint nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, a c/5 pont szerinti kulturális tevékenység és a c/19 pontnak
megfelelően az euroatlanti integráció elősegítése.
7. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során eredményét nem
osztja fel, azt az alapító okiratban feltüntetett tevékenységre fordítja.
8. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
9. Az alapítvány induló vagyona 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint, melyet az alapító
bocsátott az alapítvány rendelkezésére, a Kereskedelmi és Hitelbank, Nyíregyháza
10404405-44022374 sz. számlaszámra elhelyezve.(Az alapító a Kereskedelmi és
Hitelbank RT-nél 10404405-44022374-70070000 sz. alszámlát nyit az alapítói célok
elkülönítésére. Az alapítvány céljait szolgáló vagyon forrása (bevétel):
• Az alapító által az alapítvány céljaira rendelt vagyon
• Az alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok befizetései, egyéb
vagyoni hozzájárulásai
• Az alapítvány részére járó kamat, osztalék
10. Az alapítvány vagyonának felhasználása: az alapítvány gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére
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fordítja. Az alapítvány vagyonából fedezni kell a 6. pontban felsorolt alapítványi
közhasznú célok megvalósításának teljesítésével kapcsolatos kiadást és a 7. pont
szerinti gazdálkodást.
11. Az alapító vagyonának kezelő szerve a kuratórium, amely az alapító korábbi akaratát
(elnök és két tag) módosító kijelölése alapján elnökből és négy tagból áll.
Megbízatásuk határozatlan időre szól. A kuratórium elnöke: Dr. Endreffy Ildikó (sz.
1943. november 8., anyja neve: Lukács Mária, lakás: 4400 Nyíregyháza, Északi
krt.40.
A kuratórium tagjai:
• Dr. Kapitány Józsefné, titkár, (sz. 1933. szeptember 15, anyja neve: Horváth
Rózsa, leánykori neve: Bajzák Éva, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u.26.I/4.)
• Bugarin-Horváth István (sz. 1958. augusztus 16., anyja neve: Irinyi Mária,
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u.40.)
• Dévényi Zoltán (sz. 1957.június 19., anyja neve: Schinder Teréz, 4400
Nyíregyháza, Korányi F.u.69.3/16.sz.)
• Rácz Sándor (sz. 1947.július 23., anyja neve: Bodó Julianna, 4400
Nyíregyháza, Ferenc krt.45. 2/8 sz.)
A kuratórium tagjai az alapítóval érdekeltségi kapcsolatban nem állnak.
A kuratórium feladata:
Az alapítványnak a kitűzött célok megvalósítása érdekében történő megfelelő működtetése.
Gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak
leggondosabb kezelését, dönt a vállalkozási tevékenység mértékéről és irányításáról, a
közhasznú célok megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve.
A kuratórium köteles évente egy alkalommal tájékoztatni az alapítót az alapítványi vagyon
kezeléséről és annak felhasználásáról. A jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, az
esetleges költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatást és a beadott pályázatokra nyújtott támogatások kimutatását.
A közhasznúsági jelentésbe – kérésére – más is betekintet.
A kuratórium a sajtó útján hozza nyilvánosságra a közhasznúsági jelentésbe való betekintés
rendjét és módját.
A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, és ezen túlmenően ülése bármikor
összehívható, ha ez az alapítvány működése érdekében szükséges.
Kötelező a kuratórium ülésének összehívása, ha ezt legalább egy kuratóriumi tag az ok
megjelölésével kéri.
A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze írásban, a napirendi pontok
megjelölésével. A kuratórium üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a kuratórium elnöke
hitelesít. A jegyzőkönyv kitér a határozatképességre, a meghozott határozatokra és a teljesítés
időpontjára, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányára (ha lehetséges
személyére).
A kuratórium tagjait a kuratórium munkájában történő részvételért díjazás nem illeti meg,
ebben a körben csak költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. Ez a kitétel vonatkozik az
alkalmazott könyvelő (pénztáros)-ra is.
12. A kuratórium működése: a kuratórium akkor határozatképes, ha valamennyi tagja
jelen van, illetve legalább a tagok fele plusz egy fő. A kuratórium határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A
kuratóriumi döntések eredményéről az érdekeltek írásban értesülnek. A kuratórium a
sajtó útján hozza nyilvánosságra döntéseit, amelyek tartalmáról, a keletkezett iratokba
való betekintés rendjéről, az alapítványi szolgáltatások igénybevételének módjáról ad
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tájékoztatást. A közhasznúsági szolgáltatás igénybevételének lehetősége: pályázat,
céljuttatás, díjak, költségtérítés.
13. Az alapítványt harmadik személyekkel szemben a kuratórium elnöke jogosúlt önállóan
képviselni. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kuratórium elnöke (és
a kuratórium egy tagja együttesen) jogosult. A kuratórium elnöke szervezi és
összehangolja a kuratórium munkáját, a kuratórium elé terjeszti az éves
munkaprogramot, valamint a beszámolók tervezetét. Összehívja a kuratórium üléseit,
azokat vezeti, az alapítvány alkalmazottaival szemben munkáltatói jogokat gyakorol.
A kuratórium elnöke a feladatkörébe tartozó jogosítványokat a kuratórium más tagjára
átruházhatja, így pl. a képviseleti jogosultságot.
14. A kuratórium tagjai és az alapító között semmilyen érdekeltség nem állhat fenn. Nem
lehet a kuratórium elnöke vagy tagja, ill. könyvelője, pénztárosa az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685§.b.pont) élettársa kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.
15. Ameddig az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot, elkülönült
felügyelő szervet nem hoz létre.(1997.évi CLVI. törvény 10.§.1.pont).
16. Az alapítvány céljai elérése érdekében együttműködik:
• Állami, közigazgatási szervekkel
• Társadalmi szervezetekkel
• Oktatási szervezetekkel, pénzintézetekkel és vállalkozókkal
• Hazai és külföldi magánszemélyekkel, szponzorokkal és más alapítványokkal
17. Az alapítvány nyitott, amelyhez bármely magyar, külföldi természetes és jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság csatlakozhat pénzzel, eszközzel és
munkával. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt.
18. Az alapítvány közhasznú tevékenységét helyi és/vagy országos sajtó útján hozza
nyilvánosságra.
19. A jelen alapító okirat az eredeti okirattal egységes szerkezetbe van foglalva.
20. Záró rendelkezések: Az alapítványt a jelen okirat alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. Az alapítvány a nyilvántartásba vétellel kezdi
meg a kibővített (5 fős) kuratóriummal közhasznú működését. A jelen okiratban nem
szabályzott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az 1997. évi CLVI. sz.
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Nyíregyháza, 2000. június 7.

Molnár Ferenc
Alapító
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