JEGYZŐKÖNYV
Készült:

az ln Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (lI27 Budapest, Zugligeti út 59/A) ,,Alapítvány" - Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén,2OL6. december 5én, 15 órai kezdetteltartott üléséről

lelen vdnnak: dr. simáné szakács Judit, a kuratórium elnöke
dr. Jakab Zoltán, kurátor
dr. Biró Oszkár, kurátor
dr. Garai Géza, kurátor
Napirend:

pályázati nyertesek személyénekjóváha-

1. Az Alapítványi Házba beköltözött

gyása/megerősítése
2. Az Alapítványi Ház működésének tapasztalatai

3. Az Alapítványi Házra vonatkozó

-

dr, Biró Oszkár által az Alapítvány részére
biztosított - haszonélvezeti jog a la pítását tarta lmazó szerződés
4. Az Alapítvány támogatási lehetőségeinek számbavétele
5. Egyebek (tájékoztatások, bejelentések)
Az ülés megnyitása előtt a Kuratórium elnöke dr. Jakab Zoltánnak bemutatta az Alapítványi
Házat és tájékoztatta őt annak használatával kapcsolatban.

Az ülés megnyitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés az alapító okirat
L2,7 pontja értelmébenhatározatképes, a döntések érvényességéhez
azonban a jelenlévők
egyhangú szavazata szükséges. A kurátorok közül dr. Velkey György és dr. Dénes Tamás
jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud résztvenni. Az elnök felkérte dr.
Garai Gézát a jegyzőkönyv

vezetésére.

A napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt a Kuratórium elnökének felkéréséredr.
GaraiGéza tájékoztatta az ülés résztvevőit a következőkről:
a) Az Alapítványt a Fővárosi Törvényszék a 201,6, augusztus 19-én hozott
12.Pk.60,433l2OI6l2, számú végzésévelvette nyilvántartásba, mely végzés2016,
szeptembe r 2O-án eme kedett jogerőre.
l

b) Az Alapítvány részéreaz adószáma

2016. szeptember 2O-án, a statisztikai számjele

pedig 20t6, október 24-én került megadásra.
7. Ndpirendí pont

A Kuratórium elnöke utalt arra, hogy a Kuratórium tagjai a 2016. augusztus

15-én

tartott ülésen döntöttek az Alapítványi Házba beköltöző pályázati nyertesek személyéről,
akikről a jegyzőkönyvben foglaltak ismertetéséveltálékoztatta a résztvevőket. (Elsődlegesen
dr. Jakab Zoltánt, aki az augusztus 1-5-i ülésen akadályoztatása miatt nem tudott résztvenni.)

Az elnök ismertette továbbá, hogy a pályázati nyertesek közül dr. Bakos Péter és felesége
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utóbb visszalépett, helyettük a pótpályázat nyerteseként Csizmadia Katalin költözött
Alapítványi Házba.

Tekintettel

az

be az

Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételének időpontjára,

a

Kuratórium a résztvevők tagjainak egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
1'^n16 (Xl|.05.) sz. határozat

A

Kuratórium jóvóhagyja/megerősíti az Alapítvőnyi Hózba beköltöző pőlyózati
nyertesek személyérevonatkozó, a Kuratórium tagjainak 2016, augusztus 1,5-én

tartott ülésénhozott döntését, valamint a beköltözők személyébenutóbb
bekövetkezett - a kuratórium elnöke által ismertetett - vóltozást.
2. Napírendí pont

A Kuratórium elnöke tájékoztatta az ülés résztvevői arról, hogy a pályázati nyertesek
közül 6 íő már beköltözött az Alapítványi Házba, Marjai Kamilla és Tóth Csaba pedig
december 1-én fog beköltözni. Mindegyik beköltöző az Alapítványi Ház használatáért csak a
közüzemi és a használattal kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megtérítésétszolgáló
költségtérítéstfizet az Alapítványnak (Bogdán Tamás és Molnár Krisztián 20-20 ezer forintot,
dr, Barta lvett, dr. Kovács Szabina, Marjai Kamilla és Tóth Csaba 25-25 ezer forintot,
Csizmadia Katalin pedig 30 ezer forintot.)
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázati nyertesek kiválasztása jó
döntésnek bizonyult, a Házba beköltözöttek
már igazi közösséggé váltak.
A Kuratóium elnökének fenti tájékoztatását a résztvevő kurátorok - határozathozatal
nélkül - egyhangúlag tudomásul vették.
3. Napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkéréséredr. Garai Géza tájékoztatta az ülés résztvevőit
arról, hogy dr. Biró Oszkár (mint alapító) az Alapítvány alapító okiratának 11.3 pontjában
vállalt kötelezettségének eleget téve az Alapítványnak 5 évi határozott időre szóló ingyenes
haszonélvezetbe adta a 1121 Budapest Zugligeti út 59lA szám alatti, tulajdonát képező
ingatlant (amely Alapítványi Házként és az Alapítvány székhelyekéntis funkcionál).
A haszonélvezeti jog alapítására vonatkoző szerződés 2OL6. október 28-án került
aláírásra és ezt követően az illetékes földhivatalhoz a haszonélvezeti jog bejegyzése végett
benyújtásra.

A tájékoztatás keretében dr. Garai Géza külön felhívta a figyelmet a haszonélvezeti
jogot alapítő szerződés 5. pontjában foglaltakra, amely azt szabályozza, hogy az ingatlannal
kapcsolatos terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételévelaz Alapítvány (mint
haszonélvező) viseli. A szerződés ezen pontja tartalmazza azt is, hogy amennyiben az
Alapítvány kötelezettségét képező építésimunka költségeit a tulajdonos (dr. Biró Oszkár)
megelőlegezi- amiatt, hogy az Alapítvány az ahhoz szükséges forrásokkal nem rendelkezik -,
úgy az Alapítvány ezeket a költségeket köteles a tulajdonosnak 15 napon belül kamat
felszámítása nélkül megtéríteni,ha ahhoz a megfelelő pénzeszközök a rendelkezésére állnak.
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A napirendi ponttal kapcsolatban a résztvevő kurátorok egyhangú szavazatával

a

kuratórium az alábbi határozatot hozta:
2/2076 (Xl1.05.) sz. hatórozat
A Kuratórium tudomásul veszi a dr. Biró Oszkár (mint alapító) tulajdonos és az ln
Memoriam Dr. Biró ÉvaAlapítvóny, mint haszonélvező között 2016. október 28-án
létrejött, a 7727 Budapest Zugligeti út 59/A szám alatti ingatlanra vonatkozó
ingyenes haszonélvezeti jogot alapító szerződésben foglaltakat.
4, Nopirendi

pont

A napirendi pont keretében a Kuratórium elnöke ismertette a dr. Garai Géza által
készítettÍrásbeli tájékoztatást, amely az Alapítvány közhasznú szervezetté történő
minősítésénekfeltételeire, valamint arra vonatkozik, hogy az Alapítvány mikor és milyen
feltételek teljesülése esetén lehet az Szja. 1 százalékafelajánlásának kedvezményezettje.
Tekintettel arra, hogy az előzőek alapján adományokrafelajánlásokra egyelőre nem
lehet számítani, az Alapítványi Ház fenntartásának (becsült költsége évente 3-5 millió forint)
költségeihez szükséges pénzbeli hozzájárulás biztosítás hozzájárulása végett addig is

támogatókra van szükség.

A

Kuratórium elnöke felkérte a kurátorokat arra, hogy

lehetőségeikhez képest tájékozódjanak potenciális támogatók kilétéről.
5. Napirendí pont

A Kuratórium elnöke felvetette, hogy az Alapítványi Ház működésének tapasztalatait
is figyelembe véve célszerű lenne az Alapítványnak kilépnie a nyilvánosság elé és kérte a
kurátorokat, hogy a kapcsolatrendszerüket is felhasználva az erre vonatkozó javaslataikat
(médiában való megjelenés stb.) mielőbb tegyék meg.

A napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követően a Kuratórium elnöke az ülést
berekesztette.

Budapest, 2016, december ].3.
A jegyzőkönyvet

összeállította
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