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Készült: az tn Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (LL2t Budapest, Zugligeti út 59/A) -

,,Alapítvány" - Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén, 2022. május 13-án,
15 órai kezdettel tartott üléséről

lelen vannak: dr. simáné szakács Judit, a kuratórium elnöke
Tátrai-Pap Ági kurátor

Veres Krisztina kurátor (később érkezett)

dr. Tóth Csaba kurátor (később érkezett)

sedlák ottilia kurátor

dr. Garai Géza kurátor
Kisfaludy Mónika könyvelő

Napírend: 1. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása

2. Tájékoztatás az Alapítvány aktuális jogi helyzetéről
3. A Kuratórium elnökének2O2I. évi beszámolója

4. Az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2021. évi éves beszámolója
5. Az Alapítvány 202t. évi közhasznúsági jelentése

6. Az Alapítvány 2022. évi költségvetési terve
7. Az A|apítvány értékpapír-állományának áttekintése, döntés kötvények

eladásáról és vásárlásáról

8. Az Alapítvány jövőbeni stratégiájának megvitatása

9. Egyebek

Az ülés megnyitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés a hatályos alapító
okirat L2.7 pontp értelmében határozatképes, mivel a hétfős Kuratóriumból négyen jelen
vannak. A meg nem jelentek közül dr. Dénes Tamás jelezte előzetesen a távolmaradását.

7. napírendí pont
A jelenlévő kurátorok az ülés levezető elnökének dr. Simáné Szakács Juditot, a

Kuratórium elnökét, a jegyzőkönyv vezetőjének pedig dr. Garai Gézát egyhangú szavazással
megválasztották.

2. ndpirendi pont

A napirendi pont keretében dr. Garai Géza előadta, hogy mivel a Kuratórium összes
tagjának a megbízatása 2022, június 22, napján lejár, ezért az alapítói jogok gyakorlójának
döntenie kell a kurátorok megbízatásának meghosszabbításáról, vagy esetlegesen új

kurátorok megválasztásáról. Ezzel egyidejűleg a korábban már egyeztetettek szerint szükséges
módosítani az Alapítvány alapító okiratát is.
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A fentieket követően a Kuratórium elnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy néhai Biró
Mária hagyatékának az Alapítvány részére történő átadása a végrendeletének megfelelően
megtörtént, teljeskörűen l ezárult.

A Kuratórium tagjai az előzőek szerinti tájékoztatást tudomásul vették.

3. nopírendí pont

A Kuratórium elnöke az írásbeli szöveges beszámoló alapján tájékoztatást adott az

Alapítvány 2021. évben végzett főbb tevékenységeiről, a szakmai-társadalmi szervezetekkel
való kapcsolatáról, az Alapítvány által elnyert pályázati összegekről és azok felhasználásáról,
az alapítványi rendezvényekről, valamint az Alapítványi Házban lakók lakóközösségének
fejlődéséről.

Hozzászőlásában dr. Garai Géza elismerését fejezte ki a Kuratórium elnökének és a
kapcsolatok, programok szervezőinek a pandémia ideje alatt végzett, megítélése szerint
kimagasló teljesítményéért. Ezzel a véleménnyel a jelenlévő többi kurátor is egyetértett.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a

következő határozatot hozta :

112022. (V. 73.) sz. határozat
A Kuratórium elnökének az Alapítvány 2021. évitevékenységéről szóló beszómolóját a
Kuratórium elfogadja.

4, napírendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette és egyes
tételek esetében részletezte az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2o2L, évi egyszerűsített
beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását. (E napirendi ponttól kezdődően a

Kuratórium ülésén dr. Tóth Csaba kurátor is résztvett.)
A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhan gú szavazatával a Kuratórium a

következő határozatot hozta :

2 'n22. (V. 1-3.) sz. hatórozat
A Kuratórium az Alapítvóny szómviteli törvény szerínti egyszerűsített 2021. évi
beszómolójót 617.611.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 34.231.000,- Ft tórgyévi
e red m én nyel elfog a dja.

5. napírendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az éves
beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat, amely szerint a2021. évben a közhasznú
tevékenység bevétele 50,1,62,- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege pedig
15.931.000,- Ft volt,

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a

következő határozatot hozta :

3/2022 (V. 73.) sz. határozat
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A Kuratórium az Alapítvány 2027. évi közhasznúsági jelentését (az éves egyszerűsített

beszámoló közhasznúsógi mellékletében foglaltakat) elfogadja. Eszerint a közhasznú

tevékenység bevétele 50.762,- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordítősainak összege

pedig 15.937.000,- Ft volt.

6. napirendi pont

A Kuratórium elnöke a napirendi pont keretében ismertette az Alapítvány 2022. évi

költségvetési tervét, amely szakmai pályázatok nélkül 13.583.000,- Ft tervezett bevételt és

3.075.000,- Ft tervezett kiadást, szakmai pályázatokkal együtt I4.7t3.0OO,- Ft tervezett

bevételt és 4.105.000,- Ft tervezett kiadást tartalmaz, a hagyatéki deviza és értékpapírszámlák

összege pedig 384.667.000,- Ft. A hagyatéki örökséget nem számítva a 2022. év végére

megközelítőleg 800.000,- Ft tartalékkal számolhat az Alapítvány. (E napirendi ponttól

kezdődően a Kuratórium ülésén Veres Krisztina kurátor is résztvett.)

A napirendi pont keretében dr. Garai Géza tájékoztatta a Kuratóriumot a dr. Lantos

Zoltán Tiborral folytatott személyes megbeszéléséről, valamint azezt követően tőle érkezett,

általa vállalt fizetési ütemezésről, miszerint az Alapítvánnyal szemben fennálló tartozását

kettő részletben, 2022. szeptember 30-ig és december 20-ig vállalja kiegyenlíteni. A
Kuratórium a tájékoztatást tudomásul vette,

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a

következő határozatot hozta:

4'^n22 (V. 13.) sz. hatórozat
A Kuratórium az Alapítvány 2022. évi költségvetési tervét elfogadja.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a Kuratórium elnöke vázolta az Alapítványi Házzal

(mint ingatlannal) kapcsolatos, a következő cca. 10 évben esedékes felújítási, karbantartási

munkákat. A Kuratórium ezek szükségességével, illetve indokoltságával egyetértett.

7. napírendí pont
A dr. Tóth Csaba által készített előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését a

Kuratórium megtárgyalta, tagjai azzal kapcsolatban kifejtették a véleményüket és

észrevételeiket, Az előterjesztés vitáját követően az alábbi egységes álláspont alakult ki:

1} A befektetési jegyeket befektetési tanácsadóval való konzultációt követően át

kell vinni az OTP-hez vagy az UniCredit Bankhoz.

2| Az EUR-ban meglévő készpénzt Rabobank-kötvények, az USD-ben meglévőt
pedig Petróleos Mexicanos- és US Steel Corp,-kötvények vásárlására indokolt

felhasználni.

3) A portfólió értékét EUR-ban kell nyilvántartani (számolni).

8. napirendi pont

A napirendi pont előterjesztésére a Kuratórium elnöke Sedlák Ottiliát kérte fel, aki

ismertette az Alapítvány jövőbeni lehetséges célkitűzései tekintetében a kurátorok által tett
javaslatok összegzését, Ennek megvitatása alapján az alábbi egységes álláspont alakult ki:
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1) A jövőben is elsődlegesen az Alapítványi Házban történő lakhatás biztosítására

kell fókuszálni, a fenntarthatóság és a közösségi élet jegyében.

2) Célszerű megvizsgálni co-housing-rendszerben működő szervezetektől történő

önálló ingatlanvásárlás feltételeit, valamint az e szervezetekkel való esetleges

együttm űködés mi kéntjét.

3) Az ösztöndíjprogram esetleges bevezetéséről a jogi és adózási vonzatainak

részletes feltárását követően, annak alapján lehet érdemben dönteni.

A napirendi pont tárgyalása során dr. Tóth Csaba felvetette, célszerű lenne

megvizsgálni, hogy milyen projekteket lenne érdemes Szabadkán megvalósítani, Ezzel a

felvetéssel Tátrai-Pap Ági is egyetértett, azzal, hogy esetleges szabadkai projektek

megvalósítása nem ez évifeladat, de ,,gondolatilag foglalkozzunk vele".

9. napirendi pont

A napirendi pont keretében a Kuratórium elnöke ismertette, hogy az Alapítványi

Házban lakók mindegyike jelezte, hogy továbbra is meghosszabbítanák a lakhatásukat. A

Kuratórium tagjai az előzetes véleménykérésük során (dr. Dénes Tamás és Veres Krisztina

kivételével, akiktől nem érkezett válasz) jelezték, hogy minden lakó további lakhatását,

valamint Bogdán Tamás lakhatásának további 1 éwel történő meghosszabbítását támogatják.

A Kuratórium az ülésen ezzel egyetértett.

A napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követően a Kuratórium elnöke az ülést

berekesztette.

Budapest, 2022. május 3O.

A jegyzőkönyvet összeállította :
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