
I kladi I skolásoké rt Alapí tvány

Az Ikladi I skolásoké rt Alapí tvány

alapitő okirata

Alulí rott alapitő a Polgrári Törvé nykönyvről szóló 2013. é vi V. törvé ny é s az eryesülé si jogról, a köáasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működé sé ről é s t iámogatásánól szőlő 2011. é vi CLXXV. törvé ny
alapján működő alapí tvány lé trehozását határozta eL.

1. Az alapí tó(k) neve, anyja neve,lakóhelye
Madarásl-Kozecz Nóra (an: Mihály Zsazsanna,lakcí m: 2181 I klad, Sport utca 28.)
Kuzmáné  Pajor Zsőfia (an: Szatmári Erzsé betr lakcí m: 2181 Iklado Arany János utca 18.)

2. Az alapí tvány neve: I kladi I skolásoké rt Alapí tvány

3. Az alapí tvány szé khelye: 2181 lklado I skola té r 22.

4. Lz alapí tői induló vagyon: 250.000,- Ft, azazké tszáaöfrenezer forint
ké szp é nz, ame lyet az alapí tók te lj e s e gé  szé b en rende lkezé  sre
bocsátottak.

5. Az alapí tvány cé lja:

. 4, alapí tvány elsődleges cé ljának tekinti, hogy az lkladi Tasnádi Lajos Né met Nemzetisé gi
Általános Iskola tanulói é rté keket közvetí tő, igé nyes környezetben é s körülmé nyek között
vé gezhessé k tanulmányaikat.

. Meg kivánja teremteni azokat a felté teleket, amelyek lehetővé  teszik a tanulók szemé lyisé gé nek
fejlesáé sé t, az önmegvalósí tást, a tehetsé g kibontakozását, a korszerű műveltsé g megszerzé sé t.

o Segí teni szeretne minden olyan kezdemé nyezé st, amely az iskola jőhí ré t, megszerzett tekinté lyé t
öregbí ti.

o Fontos cé ljrának tekinti a szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatását a programokon való
té szvé telben, támogatásukrapályázatokat í r ki é s bonyolí t le.

r Cé lul tuziki aú . is, hory anyagilagtámogassa a tanulókat tanulmrányi kirándulások, külftj ldi táborok
alkalmával, a pedagógusokat pedig a szal< rnai kirándulások, továbbké pzé sek területé n.

6. Azalapí tványtevé kenysé ge:
o Anyagi eszközök elóteremté sé vel igyekszik pótolni a működő állami dotációból eredő hiányokat,

adománYok é s eryé b lehetősé gek kihasanálásával törekszik az iskolai környezetet igé nyesebbé  tenni.
o Az iskola tárgyi felté teleinek é s eszközállományának fejleszté sé hez igyekszik támogatást nyujtani
o TámogaÜa mindazokat az iskolai cé lokat, amelyek az európai normákhoz igazodő szemé lyisé g

kialakí tását Űzté k ki cé lul, elsősorban a művé szeti tevé kenys é get, a nyelvtanulást, kulturális
Programok kidolgozását é s megvalósí tásának területeit é rintő feladatokat.

o BekaPcsolódik az iskola PR tevé kenysé gé be (prospektusok,tájé konató anyagok ké szí té se stb.)
o Támogatja az iskolai dirákönkormányzat munkáját, ré szt vál\al az iskola kulturális é leté nek

kiterjesáé sé ben é s szí nesebbé  té telé ben. Pá| yé natokat szervez é s bonyolí t le, melyeket megfelelő
mé rté kben jutalmaz is.
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I kladi I skolásoké rt Alapí tvány

Az Alapí wány segiti az iskolát abban is, hogy a tanulók kiemelkedő teljesí tmé nyé t minden területen

megfelelően jatalmazza, ösztönözze, elősegí ti szé lesebb é rtelemben vett tehetsé g kibontakoáatását.

A tanulók tanulmrányi é s sportversenyeken való ré szvé telé t segí ti, hozzájáru|  a nevezé si dí jak,

ú azási költsé geinek fedezé sé hez

I ltalmazza a tanulmányi é s sportversenyeken eredmé nyesen szereplő tanulókat é s tanarokat

(utalomkönlwek, egyé b tárgyjutalmak);

A tömegsport tevé kenysé gi köré t támogatja, bőví ti.

Elösegí ti a tanőrán kí vüli szabadidős é s sporttevé kenysé gekhez szüksé ges té trgyi felté telek

biáosí tását.

Támogatja az iskolai rendezvé nyek szervezé sé t, lebonyolí tását (pl.:  projektnapok, bálok, farsangok,

ünnepé lyek, a beiratkozott első osztályosok Schultiité jé nek elké szí té se, ruhakölcsönzé s, meghí vott

előadók, Ki-mit-tud?, tanulmányi versenyek stb.)

Az alapí tvány jellege:,7.

7 .I .1

,I .2,1

Az alapí tvány nyitbtt, ahhoz bármely hazai vagy külföldi termé szetes é s jogi szemé ly

bármikor az Alapí tvány fennállása alatt tetszé se szerinti vagyoni hozzé tlí trulással

csatlakozhat. A csatlakozás té nye a csatlakozót nem minősí ti alapitővá, alapí tói jogokat

nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a

kuratórium ré szé re a vagyoni juttatásrának felhasználás ára vonatkozóan.

Az alapí tvány közvetlen polit ikai tevé kenysé get nem fo$at, szewezete pártoktól fiiggetlen
é s azoknak anyagi támogatást nem nyú jt,

8,

9.

Az alapí tv ány id őtartam a :

Az alapitványthatározatlan időtartamra hoáa lé tre az alapí tő.

Az alapí tv ányi vagyon felhasználása:

9.1.1 Az alapí frány mindenkori vagyona kizé trőlag a jelen alapí tő okiratban megjelölt cé lok
megvalósí tására használható fel. Az alapitői vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

9.2.1 Alapí tványi cé lra az alapí táskori vagyon é s annak teljes hozadé ka, továbbá az alapitást
követően az alapifuányi számlára é rkező ké szpé nzadomány teljes összege yagy a
termé szetben nyú jtott adomrány fordí tható.

9,3.1 Az alapifué nyi vagyon felhasználása során az egyedi ké relmek a| apjé n a támogatásokról
elfogadott pé nnigyi terv é s határozaí  alapján a kuratórium dönt.

9.4.1 Ha a csatlakoző támogató rendelkezett vagyoni juttatrása felhasználásáről, űgy rendelkezé se
é rvé nyesülé sé ről a kuratórium gondoskodik

Az a| apí tvány üglvezető szerve:

lD,Ll Az a| apitő az alapí tvány vagyonának kezelé sé re öt termé szetes szemé lyből álló kuratóriumot
neyez. Az alapí tő fenntartja a kuratórium elnöké nek kijelölé si jogát.

A kuratórium elnöke (Jré v. lakcí m. an} uja neye):

Zdenkő Pé ter (an: Bánfalvi Erzsé bet Rozália, lakcí m: 2181 lklad, Szabadság űt2I .)

10.
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I kladi I skolásoké rt Alapí tvány

A kuratórium további tagiai (né v. lakcí m):

Varga Orsolya (an: Pataki Teré zia,lakcí m: 2181 Iklad, Csokonai utca22.)
Madarász-KozeczNóra(an: Mihály Zsuzsanna,lakcí m:2181 I klad, Sportutca28.)
Nagy-Braun Anikó (an: Strbák Teré z,lakcí m: 2181 lklad, Partiutca3í la)
Kuzmáné Pajor Zsőfia (an: Szatmári Erzsé bet, lakcí m: 2181 Iklad, Arany János utca 18.)

A kuratórium elnöké t megillető ké pviseleti jogának terjedelme é s gyakorlásának módja:

áI talános é s önálló.

A kuratórium ké pviseleté re jogosult továbbá bármely másik ké t kuratóriumi tag,' 
együttesen.

10.2.1 A kuratóriumi tagok kijelölé se határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapí tő
jelöli ki, s t isásé g annak elfogadásával jön lé tre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- atag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1> (6) bekezdé sé ben, továbbá aPtk.3:397. § (3), (4) bekezdé sé ben é s a

Btk. 61.§ (2)bekezdé sé ben foglalt összefé rhetetlensé gi é s kizráró ok bekövetkezté ve| ,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdé se szerinti visszahí vással

10.3./  A kuratórium biáosí tja az alapitványi cé lok folyamatos megvalósí tását, ehhez megteremti a

szüksé ges eszköz é s felté telrendszert. Dönt az a| apitványhoz é rkezett adományok
elfogadásráról, illetve, visszautasí tásáról.

Az alapitvé ny munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

10.4.1 A Kuratóriumot é vente legalább egyszer össze kell hí vni í rásban, igazolható módon.
Í rásbeli igazo| hatő módon törté nö ké zbesí té snek minősül:  pl, ajánlott vary té rtivevé nyes
küldemé nyké nt, továbbá a tagnak az elektronikus levelezé si cí mé re törté nő ké zbesí té s

, azzal, hogy a ké zbesí té s visszaigazolásra kerüljön (elektronikus té rtivevé ny).

10.5./  A kuratórium feladata ellátása során határozataitnyllvános ülé s tartásávalhozzameg. Az
ülé st a kuratórium elnöke hí vja össze meghí vóval. A meghí vónak tartalmaznia kell az
a| apitvány nevé t é s szé khelyé t, tové hbá a kuratóriumi ülé s helyé t, időpontját é s a napirendi
pontokat. A meghí vót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon é s olyan időben kell
megküldeni, hogy a meghí vó ké zhené tele é s a kuratóriumi ülé s időpontja között legalább 8

nap elteljen.

l0.6./  A kuratórium akkor határozatké pes, ha azon legalább ké t tag jelen van. Határozatát -ha az
alapí tó okirat máské nt nem rendelkezik *  legalább három tag jelenlé te eseté n egyszerű
szótöbbsé ggel, mí g ké t tag eseté n egyhangulag hozza.

A határ ozatmeghozatalakor nem szav azhat az,
a) akit ahatározat kötelezettsé g vagy felelőssé g alól mentesí t vagy a jogi szemé ly terhé re
másfajta előnyben ré szesí t;
b) akivel ahaározat szerint szerződé st kell kötni;
c) aki ellen ahaározat alapján pert kell indí tani;
d) akinek olyanhozzátartozőja é rdekelt a dönté sben, aki az alapitvány alapttőja;
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I kladi I skolásoké rt Alapí tvány

e) aki a dönté sben é rdekelt más szewezettel többsé gi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy

fl aki egyé bké nt szemé lyesen é rdekelt a dönté sben,

10.7.1 A kuratórium tagjait dijazás nem illeti meg, azonban igazolt ké szkiadásaik, költsé geik
me gté rí té sé re igé nyt tarthatnak.

11. Összefé rhetetlensé giszabályok:

I I .1.1 Yezető t isztsé gviselő az a nagykorú  szemé ly lehet, akinek cselekvőké pessé gé t a
tevé kenysé ge ellátásához szüksé ges körben nem korlátoáák.

v ezető t isztsé gvise l ő ijgyv ezeté si feladatait szemé lye sen köteles ellátni.

Nem lehet vezető t isztsé gviselő az, akit bűncselekmé ny elköveté se miatt jogerősen
szabadságvesáé s bünteté sre í té ltek, amí g a büntetett előé lethez fűződő hátrányos
következmé nyek alól nem mentesült.
Nem lehet vezető t isásé gviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bí rói í té lettel eltiltottak, az eltllás hatálya alatt az í té letben megjelölt
tevé kenysé get folytató jogi szemé ly vezető t isztsé gviselóje nem lehet.
Nem lehet vezető t isztsé gviselő, aki közügyektől eltiltó ité lethatálya alaí t áll (Btk. 6l.§ (2)
bek. i) pon| .
Az elti| ást kimondó hatátrozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető t isásé gviseló az,
akit eltiltott ak a v ezető t isztsé gviselő i tevé kenysé gtől.

1I .2.1Az alapí Né ny kedvezmé nyezettje é s annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
taga,
Az alapitó / alapí tóijogok gyakorlój al, illetőlegtörvé nyes ké pviselője é s közeli hozzátartozői
nem lehetnek többsé gben a kuratóriumban.

1I .3,1 A kuratórium határozathozatalában nem vehet ré szt az a szemé ly, aki vagy akinek közeli
hozzátartozőja a határozat a| apján kötelezettsé g vagy felelőssé g alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben ré szesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyé bké nt é rdekelt.

Az alapí tő okiratban nem szabályozott ké rdé sekre a Polgári Törvé nykönyvről szóló 2013. é viY. tőrvé ny, az
egyesülé si jogról, a közhasznú  jogállásról, valamint a civil szervezetek működé sé ről é s támogatásátől szőlő
2011, é vi CLXXV. törvé ny rendelkezé seit kell megfelelően alkalmazrri.

Kelt:  I klad, 2019 é v.április hő 2, napján

zdenkó pé ter

l
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