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A szervezet neve: CHINOIN Őszidő Nyugdíjas Alapítvány
Nyilvántartási szám: 0 l -0 l -00039l 2.
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Jegyzőkönlw

l.A szerv
a.

neve: (aválasz aláhtnandő)
b. elnökség

közgyűlés

c. kuratórium

d. egyéb:

2.Az, ülós időpontja (évlhónap/n aplóra): 2021 .06.15
3.

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Ecsery Zoltán Józsefné
Csongrádiné BékésJul ianna
Dr. Gajáry Antal
pásztor Ferencné
Dr. Lontai Éva
Nagy Erzsébet
p ánczélnéFehér Gabriel la

Molnár István
Koltai Sonja
Szitó Mária
llorváthné cenner Anna

Az

kuratóriumi elnök
kuratóriumitag
kuratóriumi tag

kuratóriumitag
kuratóriumitag
kuratóriumitag
kuratóriumi tag

fel ügyelő bizottság elnöke
fel ügyelő bizottsági tag

felügyelő bizottsági tag
meghívott

ülésen jelen lévők levezetó elnököt,

jegyzőkönyvvezetőt

és két jegyzőkönyvet

hitelesítőt

választanak.

Levezeíő elnök és jegyzókönyvvezető neve: Ecsery Zoltán Józsefné,
Jegyzőkönyv hitelesítők: Szitó Mária, PánczélnéFehér Gabriella

továbbiakban Ecsery Zoltánné

a

Leyezető elrlök a határozatképesség vizsgálata sorárr a megielentek számára tekintettel megállapítja,
hogy az ülés
a. haüirozatképes
b. netn határozatképes
4. Napirend
Napirendi pont:

l.
2.

Feltigyelő Bizottság elnökének megválasztása
Alapító okirat módosítása
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A megielentek a ferrti napirendi porrtokat elfogadták.
5. Határozathozatal az eg]/es napirendi pontokra nézve külön-külön.

1,

Napirendi pont: Felügyeló Bizottság elnökének megválasztása

Molnár István a mai nappal le kíván mondani a kuratóriumi elnöki tisztségéről. Helyére a kuratórium
l nöki
pozí ci őjába javaso lj a Horváthné Cenn er Ann át.

e

ll202l (U.15.) számú Határozat:

A

javaslatot

szav azással :

2,

a

F elü

kr"rratóriumi tagok egyhangúlag elfogadták, Horváthné Cenlrer
gye ő B i zottsági e ln ökn ek m e gv ál asztották.

Annát egyhangú

l

Napirendi pont:Alapító okirat módosítása

Ecsery Zoltáll Józsefné ismerteti, szükségessé váltazAlapító okirat módosítása, melynek következtében
az alapitő ok i rat az alábbi pontj ai vonatkozásában m ódos u l
:

1

-

.4.2 Az Alapítvány közhasznú tevékenysége az 1 .4.3 pontban hivatkozott jogszabályhelyek alapján:
Szociális ellátások és szolgáltatások biztosítása, valamint szociális tevékenységek támogatása országos

szinten, közvetlenül, és
- közvetve hozzájárulás ahlroz, hogy a 1993. évi IlI. törvény szerinti szociális biztonság rnegteremtése
és megőrzése megtörténhessen, és az egyének önmagukért és családjukért viselt felelőssége támogatásra

kerüljön.
, az Alapítvány közhasznúr tevékenysége:A CHINOIN-tól vagy bármelyik leányvállalatától
nyugállományba vonult, nehéz szociális helyzetben lévő emberek megsegítése pénzbeni- vagy
tennészetbeni fonnában.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységétaz 1.4.3 pontban hivatkozott jogszabályhelyekben
meghatározott alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, úgy, mint
a) pénzbeli szociális ellátás: segély - a jövedelem kiegészítésére,pótlására, temetési segély közvetlen
|,1ozzátartoző halála esetén, továbbá a nyugdíjas halála esetén annak közeli hozzátartozőja részére
egyszeri pénzügyi támogatás nyújtása.

Nevezetesen

b) természetben nyújtott szociá|is ellátás:

- élelmiszer, egészségmegőrzés,tankönyv- és tanszervásár|ás

támogatása - a családi szükségletek
égítését
szo gál ó támogatás,
c) szociális szolgáltatások: családsegítés, személyes gondoskodás nyújtása, nyugdíjas közösségi élet
elősegítése.
k i el

l

Az Alapítvány a CHINOIN-tóI vagy bármelyik

leányvá|lalatától nyugállományba vonult, nehéz
szociális helyzetben lévő emberek ("Nyugdíjasok") részérenyújt támogatást pénzbeni és/vagy
természetbeni formában , Az Alapítvány arászoruló Nyugdíjasok életvitelénekkönnyítése és megfelelő
egészségügyi ellátásuk biztosítása érdekébenpénzbeni hozzájárulást, illetve természetben hozzájárúást
(pl.: élelmiszert, utalványt, stb. bocsát rendelkezésükre, illetve az Alapifuány megbízásából eljáró
láto gatók útj án személyes gondoskodást nyújt.

Fenti szociális ellátások és szolgáltatások részletesen:
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a) Pénzbeni támogatás (segély)

A

pénzbeni támogatás nyújtása egyéni kérelem vagy az Alapítvány megbízásából eljáró látogatók
ajánlása alapján történik. A támogatás lehet rendszeres, eseti vagy speciális.
Rendszeres támogatásban részesülhetnek a mindenkori legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező
nyugdíjasok . Az Alapifuány az adott évre megállapított rendszeres támogatás összegét több részletben
fo|yósítja. Az eseti támogatás feltétele a nyugdíjas rendkívül a|acsony jövede|me, egyedi élethelyzete
vagy valamely váratlan esemény (pl, súlyos betegség, kőrházi kezelés) lehet. Eseti támogatás évente
általában egyszer (Kuratóriumi döntés esetétr többször is) folyósítható, Speciális támogatás az
iskolalátogatási segély és a temetési segély, amelyet a kuratórium által meghatározotí szabá|yzaí szerint
vehet igénybe a nyugdíjas, illetve a nyugdijas halála esetén a nyugdíjas közeli hozzátartozőja a
Kuratórium egyedi döntése alapján, továbbá műtét vagy súlyos betegség utáni rehabilitációs kezeléshez
pénzügyi támogatás a Kuratórium egyedi döntése alapján.
b) Tenn észetben i tám ogatás (segély)

A látogatók látogatásonként - meghatározott értékű- egyéb termékadományt (pl, élelmiszer, kávé, tea,
stb.) adhatnak át.

Ugyanaz a Nyugdíjas egyidejűleg részesülhet pénzbeni és természetbeni támogatásban, illetve a
pérrzben i támogatás különbözó
formáiban.

c) Szociál i s szo|gáltatások
A látogatók a látogatások során - igény szerint - a Nyugdíjasokkal elbeszélgetnek, egyéni problémáikat
m e g h al l gatj ák, v i s szaj e I eznek a Ku ratóri um r észére.

A Nyugdíjasok egymás közötti

kapcsolattartásának fenntartása és erősítése

1.4.3 Fenti közhasznú tevékenységeketaz Alapítvány az a|ábbj közfeladatok (úgymint: a szociális
ellátási és szolgáltatási tevékenységek támogatása és elősegítése, feltételeinek biztosítása és a szociális
biztonság megteremtésében és megőrzésében való közreműködéshez kapcsolódóan végzi (és e
közfe adatok te lj esítésétaz alábbl j ogszabályhe lyek írj ák e ló) :
l

l993. évi III. törvény a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról vonatkozó rendelkezései:

-,,l,§ (2)A

helyi önkormányzatokaz e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük

terhére egyéb el látásokat is megállapíthatnak. "

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - azegyének önmagLrkérl és családjukért, valamint a
he|yi közösségeknek a tagjaikért viselt felelósségén tűl - az állam központi szerveinek és a helyi
ön kormányzatoknak a feladata."
- ,,2. §

- ,,25. § (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a.iárási hivatal - az e törvényben meghatározolí feltételek szerint aa) időskorúak járadékát,

b) a képviselö-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerint - települési támogatást
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól fliggő pénzbeli ellátások)."
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(l)A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátások kiegészítéseként,önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy
természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható
-,,45. §

támogatás különöserr
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a l 8. életévétbetöltött taftósan beteg hozzátartozőjának az ápolrását, gondozását végző személy
részére,

c) a gyógyszerkiadások v iseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szemé|yek részére;'

- -56. §

(1)

A

önko rmányzatok

szociálisan rászorultak részéreszemélyes gondoskodásí az állam, valamint az
b

iztosítj ák.

(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított
ellátásokat."
3.1 Az Alapítvány induló vagyona az Alapítő Okirat aláírásának idején 30
a rerrdelkezésére álló anyagi eszközök

millió Ft, melyet az A|apítő

felhasználásából fedez.

Az Alapitó azAlapítvány céljáraminden évben 50.000,- Ft összeget utal

át.

Mivel az Alapítvány nyitott, a továbbiakban az alapítványi vagyont mind az A|apító, mind

az
jogi
(magánszemélyek,
Alapítványh oz csatlakozók
személyek, külföldiek stb.) egyaránt bővíthetik. Az
Alapítványt növelő adomány lehet pénz vagy bármely más (pl. dolog, közreműködés, tárgy, termék).

A csatlakozók javaslatot tehetrrek az általuk adott vagyon vagy annak egy részénekaz Alapiívány
céIjainak rnegfelelő, nreghatározott célra való felhasználásra, de feltételük elfogadásáról a Kuratórium
dönt.

Az Alapíívány nem
c

lehet korlátlan felelósségű tagja más jogalanynak, nem létesíthetalapítványt és nem

satl ako zh at al apítv ányhoz.
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A Kuratórium

l (\'l.

|

5.) szánrri [latártlzat:

egyhangúlag elfogadta, hogy Ecsery Zoltánné ha|adéktalanul tegye meg a szükséges

lépéseket az Alapítő okirat módosítása érdekében, melynek következtében az alapitő okirat l ,4.2.,1 .4.3.,

3. l . pontjai vonatkozásában

módosul.

Kelt: Budapesí,202l, 06. l5.
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