Jelen Alapítványt az Alapító 1998. december 21-én alapította meg, melyet a Bács-Kiskun
Megyei Bíróság 6100111999. számú végzésével 1095/1999. megyei és 27926/1999.
országos nyilvántartási szám alatt vette nyilvántartásba.
Az Alapító úgy határozott, hogy
az Alapító Okiratot a jelen okirattal úgy módosítja és egészíti ki, hogy az Alapító Okirat
rendelkezéseit - figyelemmel az alapítás - és módosítás - óta történt jogszabályi változásokra
- a jelen időbeli változásokkal együtt egységes szerkezetbe foglalja. A jövőre nézve az
alapítvány rendelkezési tekintetében a következő egységes szerkezetbe foglalt, az alábbi
Alapító Okiratban írt rendelkezéseket határozza meg:

ALAPÍTÓ OKIRAT
a Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítványról
/Székhelye: 6000
Kecskemét, Hoffmann János utca 8. sz.), amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és
működési rendjét a jelen okirat 3. pontjában megjelölt Alapító és Polgári Törvénykönyv
szerint - ,határozatlan időre - az alábbiak szerint állapítja meg1. AZ ALAPÍTV ÁNY
1.1. Az Alapítvány neve:
Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
1.2. Székhelye:
6000. Kecskemét, Hoffmann János u. 8.
1.3. E-mail címe:
isk.magyar@gmail.com
1.4. Időtartama:
határozatlan időre szól.
2. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:
2.1.
o A Magyar Ilona Általános Iskola oktatási körülményeinek javítása;
o Az iskolai környezet tárgyi felszereltségének javítása, a képzés technikai hátterének
korszerűsítése;
o Kapcsolódás az iskolák részére meghirdetett természetvédelmi és környezetvédelmi
pályázatokhoz, rendezvényekhez, ezek támogatása;
o Az iskola kulturális örökségének, továbbá az iskolai és diákhagyományok megőrzése,
ápolása;
o Táborokban, erdei iskolákban való részvételhez szükséges fedezet biztosítása, túrák,
kirándulások, anyagi támogatása;
o Tehetséges gyermekek támogatása ismeretszerzésük bővítésében;
o A tanulók tanórán kívüli képzésének, továbbképzésének a támogatása;
o Versenyekre, nyelvvizsgára, felvételi vizsgára, vetélkedőre történő felkészítés - az
azokon való részvétel feltételeinek támogatása;
o Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának a
támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás támogatása);
o Az idegen-nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása feltételei megteremtésének a
támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videó-anyagok;
o Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása;
o Fejlesztő pedagógiai eljárások, továbbá olyan programok támogatása, amely a
hátrányos helyzetű gyermekek testi-lelki fej lődését, társadalom ba való beilleszkedését
segíti elő;
o Minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges
személyiségének fejlődését eredményezi.
2.2. Az alapítvány a fenti céljai elősegítése érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
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évi CLXXV. törvény la továbbiakban: Ectv./ előírásainak megfelelően közhasznú
tevékenységet folytat, amely az Ectv. 2. § 20) pontjában meghatározott alábbi
tevéken ységet jelenti:
o nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (A Nemzeti Köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 4.§(1) bekezdés a)-u) pontjai alapján)
o kulturális tevékenység; (1991. évi XX. Törvény 121. § a)-b) pontjai alapján)
o kulturális örökség támogatása; (A kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi
LXIV. Törvény 5.§(1) bekezdés a) pontja alapján)
Az Alapítvány a közhasznú szervezetté minősíthetőség valamennyi feltételének
megfelel, e körben az Ectv. 32.§ (1) bekezdés a) pontjában, a 32. § (4) bekezdés a), b)
pontjában és a 32. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat teljesíti.
2.3. Az Alapítvány a 2. pontban foglalt céljai elérése érdekében a rendelkezésre álló
anyagi források segítségével
o részben nyilvános pályázatok útján támogatja a 2.2 pontban jelölt tevékenységeket
folytató természetes személyeket, közösségeket,
o részben a maga által szervezett tevékenységek révén, közvetlen módon is törekszik
céljai megvalósítására.
2.4. Az Alapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak és kizárólag közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.
A gazdálkodása során elért eredményt a Kuratórium kizárólag a 2.2 - 2.3 pontban írt
tevékenységekre fordíthatja, az semmilyen módon nem osztható fel.
2.5. Az Alapítvány politikai pártoktól és szervezetektől független, azoktól támogatást nem
fogadhat el, politikai jellegű és anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési
választásokon,
illetőleg helyi és megyei önkormányzati
képviselőjelölteket,
kisebbségi önkormányzati képviselő- és polgármester-jelöltet a helyi és megyei
önkormányzati választásokon nem állíthat, és nem támogathat, továbbá a politikai
életben semmilyen szerepet nem vállalhat, közvetlen politikai vagy politikai jellegű
tevékenységet nem folytat. A Kuratórium minden e kötelezettségvállalással szembeni
döntése semmis.
2.6. Az Alapítvány jogi személye minőségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyerte el.
Jogképessége mindazon tevékenységekre kiterjed, amit jogszabály nem tilt.
3. AzALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA:
3.1. Kiss István (Szül.: Kunszálláson, 1955. Augusztus 18-án- Anyja neve: Ferenczi
Luca - Személyi száma: 1 550818 1256 - Személyazonosító ig. sz.: 102392 KA 6000. Kecskemét, Báthory u. 8. sz. alatti lakos)
3.2. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az alapítványt a nyilvántartásba vételt követően
nem vonhatja vissza.
4. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON:
4.1. Az Alapítvány céljára rendelt alapító vagyonként az Alapító 50.000.-Ft. azaz
Ötvenezer forint összegű készpénzt bocsátott az alapításkor az Alapítvány
rendelkezésére.
5. CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ
5.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely - magyar és külföldi - természetes és jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy
természetbeni
adománnyal,
illetőleg bármilyen más vagyon rendelkezéssel
csatlakozhat (csatlakozó), aki hozzájárul az Alapítvány vagyonához, ha elfogadja az
219

:::Jh ~

Alapítvány céljait és feladatainak megvalósítását kívánja előmozdítani, illetőleg az
Alapítványt bármely más módon támogatni kívánja. A csatlakozás ténye a csatlakozót
nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti az
a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának
felhasználására vonatkozóan.
5.2. Az Alapítvány számlájára bárki befizethet. A befizetések fordíthatók közvetlenül az
alapítványi célokra is. A befizetett hozzájárulás, valamint a teljesített szolgáltatás az
Alapítvány vagyonát növeli. A hozzájárulás nem vonható vissza, arra vagy azzal
szemben követelés nem alapozható.
5.3. A Kuratórium megtagadhatja a csatlakozást, ha a csatlakozó szellemisége gyökeresen
szemben áll az Alapítvány céljaival, illetőleg ha a csatlakozás a jelen Alapító
Okiratban foglaltakkal - illetőleg a hatályos jogszabályokban foglaltakkal ellentétben
áll.
5.4. Az Alapitvány kuratórium tagja csak az iskolával jogviszonyban levő pedagógus
illetve a szülő lehet.
6. AZ ALAPÍTV ÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSA
6.1. Az alapítványi vagyon az Alapítvány működése során növekedhet a jelen okirat 5.
pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival (pénzbeli és
dologi adománnyal, vagyonrendelkezéssel, stb.) az Alapítvány számlájára történő
befizetésekkel, valamint a kezelő szervezet gazdálkodásának eredményével.
6.2. Az adományok gyűjtésére vonatkozóan az Ectv. 24-26.§ - ában foglalt, a gazdálkodás
általános rendjére a 17-23. §-ában a gazdálkodás különös rendjére az Ectv. 42-46.§aiban rögzített, a könyvvezetési és beszámoló készítési rendre pedig a 27-30. §-ában
írt rendelkezések az irányadó ak.
6.3. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés, a felhasználás a kezelő szervet - a
Kuratóriumot- illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe
fektetheti, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló
jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. Ezen utóbbi jogot a Kuratórium csak a 2.4
pontban foglaltak alkalmazásával, s azzal a megszorítással gyakorolhatja, hogy az
Alapítvány tevékenységében nem lehet meghatározó a gazdálkodási- vállalkozási
tevékenység, illetve az Alapítvány csak és kizárólag az Alapítvány céljai
megvalósítását nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet végezhet, ilyen
vállalkozáshoz csatlakozhat. .
6.4. Az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgáló feladatokat és működésének
költségeit az Alapítványi vagyonból kell biztosítani.
6.5. A Kuratórium a felhasználás körében a következők szerint jár el: éves költségvetést
készít, s hagy jóvá - ez tartalmazza a tárgyévben felhasználható pénzeszközök
nagyságát és a kiadási tételeket. Felhasználható az Alapító által rendelkezésre
bocsátott vagyon, az adományok, a csatlakozók, hozzájárulásai, az alapítványi
vagyon hozadéka (kamat jövedelem, stb.) és minden más - az Alapítványt szolgáló bevétel azzal a megszorítással, hogy az Alapítvány vagyona 5.000.-Ft azaz Ötezer
forint alá nem csökkenhet.
6.6. Pályázati úton történő juttatás esetében a pályázatok elbírálása és a juttatásban
részesü lők kijelölése a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
6.7. Támogatásban csak azok a személyek részesülhetnek, akik az Alapítvány céljai
megvalósítása érdekében végzett tevékenység fejtenek ki, illetőleg az alapítványi
célok megvalósítása során a Kuratórium által mindenki számára egyenlő módon
meghatározott feltételeknek megfelelnek.
~
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7. AZ ALAPÍTV ÁNY KURATÓRIUMA
7.1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő,
képviselő, ügyvezető szerve a
Kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító nevezi meg, amely négy természetes
személyből áll, a négy természetes személyből legalább kettőnek állandó belföldi
lakóhellyel kell rendelkeznie. A kuratórium elnöke és tagjai határozatlan időre látják
el a kuratóriumi tisztet. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének és tagjainak
kijelölési jogát, a tisztség annak elfogadásával jön létre. Nem lehet a kuratórium tagja
a Közalapítvány kedvezményezett je és annak közeli hozzátartozója, továbbá az
alapító képviselő-testület tagjai és azok közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben
a Kuratóriumban.
Megszűnik a megbízatás az elnök és a kuratóriumi tag
- lemondásával
- halálával
-cselekvőképességének
a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
továbbá a vezető tisztségviselővel
szembeni kizáró, vagy
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
7.2. A Kuratórium elnöke és tagjai a következő személyek:
A KURATÓRIUM ELNÖKE:
TÓTHNÉ GONDI ILDIKÓ (Szül: Gondi Ildikó, Kecskeméten, an.: Tóth Barna
Ilona Szemig. szám: 188683 AE) Kecskemét, Tóth Árpád utca 6. szám alatti lakos.
A KURATÓRIUM TAGJA:
KOVÁCS JULIANNA
(szűl.: Szemdk Julianna, szem. ig. sz: 18611 OLA)
Kecskemét, Füzes utca 15. IlUS. szám alatti lakos
és
KARAJOSNÉ KOLOZSI IBOLYA (Szül.: Kolozsi Ibolya - Berettyóújfaluban, 1966.
július 15. napján - Anyja neve: Pinczés Ibolya - Személyazonosító igazolvány
száma: 350480 EA - 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 2. IV/15. szám alatti lakos)
valamint
KESKENY ERIKA (an.: Szász Erzsébet, szem.ig.sz.: 790300TA) Kecskemét,
Akadémia krt. 1. 1/6. szám alatti lakos)
7.3. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezetvezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy
évig-
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és várnhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és várnhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és várnhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és várnhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt. A Kuratórium tagja csak büntetlen előéletű,
nagykorú magyar állampolgár lehet. Nem lehet kuratórium tagja az a személy, aki az
Ectv. 38. § (1)-(2) bekezdése, 39. § (1) bekezdésének illetve a Ptk. 3:22 § (1), (4)-(6)
bekezdései hatálya alá esik.
Az alapítvány kedvezményezett je és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban.
7.4. Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki az Alapítóval függelmi helyzetben
vagy érdekeltségi viszonyban áll, továbbá aki az Alapítvánnyal a kurátori
megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, továbbá aki az Alapítvány cél
szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Alapítvány által bárkinek nyújtott, jelen
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást. Egyebekben az összeférhetetlenségre nézve
a Ptk. és a Civil törvény rendelkezései az irányadóak. Ha a kuratóriumi tag
tevékenységévei
az Alapítvány célját veszélyezteti az Alapító akijelölést
visszavonhatj a és kurátorként más személyt jelölhet ki.
7.5. A Kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül
tesznek eleget, esetleges költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A
könyvvezetést végző részére a vagyon éves hozadéka terhére díjazást lehet fizetni.
7.6. A Kuratórium dönt az Alapítvány programjáról, az alapítványi vagyon gyarapításáról,
felhasználási módjának - az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban történő meghatározásáról, továbbá arról, hogy az Alapítvány céljainak elérése érdekében - a
2.4 és 6.2 pontokban foglalt tevékenységi korlátok között - mikor milyen
tevékenységet folytat illetve támogat.
7.7. A Kuratórium üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább 4 alkalommal ülést
tart. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze. Az elnök a Kuratóriumot akkor is
köteles összehívni, ha az a Kuratórium bármely tagja - a megtárgyalni javasolt
napirend megjelölésével- írásban kéri.
7.8. Az elnök a Kuratórium ülését az azt megelőző 8 napos határidővel - a napirendi
javaslat írásbeli megküldésével - köteles összehívni. Az ettől eltérő módon
összehívott ülés csak akkor határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van, s a
megtartáshoz, a javasolt napirend megtárgyalásához minden kurátor hozzájárult.
A Kuratórium elnöke az ülés tartásáról a székhelyen lévő hirdetőtáblán közleményt
tesz közzé.
7.9. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon a Kuratórium tagjain kívül bármely
érdeklődők személy hallgatóként - tanácskozási jog nélkül - részt vehet. A
Kuratórium zárt ülést tart, ha a zárt ülés tartását jogszabály előírja.
7.10.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen
van. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül - változatlan napirenddel -
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újra össze kell hívni. A Kuratórium ülését az elnök - távolléte esetén a jelenlevő
kurátorok által felkért tag - vezeti.
7.11.
A Kuratórium határozatait - a jogszabályokban és a jelen Alapító Okiratban
külön szabályozott esetek kivételével - nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza meg,
a javaslat akkor emelkedik döntéssé, ha arra a jelenlévő kuratóriumi tagok többsége
"igen" -nel szavaz. Szavazategyenlőség esetén az elnök - távolléte esetén ülés
levezető elnöke - szavazata dönti el, hogy mely javaslat emelkedett határozattá.
7.12.
A Kuratórium hatáskörébe tartozik:
a. az évi költségvetés meghatározása;
b. a Kuratórium időközi és évi beszámolójának elfogadása;
c. a közhasznúsági melléklet elfogadása;
d. hitelfelvétel elhatározása;
e. pályázatok kiírása és elbírálása;
f. vállalkozási tevékenység beindításának - vállalkozási tevékenységben való
részvételnek az - elhatározása;
g. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály, illetve a jelen
Alapító Okirat kizárólagos hatáskörébe utal.
7.13.
Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elnöke - a számvitelről szóló
és egyéb hatályos jogszabályokban előírt tartalommal és időben - köteles a
Kuratórium elé terjeszteni. A beszámoló tervezetét írásban és oly időpontban kell
elkészíteni, hogy azt a Kuratórium bármely tagja - illetőleg bármely érdeklődő - a
Kuratóriumi ülés előtt 8 nappal megtekinthesse. Érdeklődő személyek a beszámoló
tervezetéről jegyzeteket készíthetnek, az éves beszámoló tervezetének megtekintési
lehetőségéről az elnök az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán
tájékoztatja. Az éves beszámoló elfogadásához legalább 3 fő kurátor "igen" szavazata
szükséges.
7.14.
A Kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell:
a. a számviteli beszámolót;
b. a költségvetési támogatás felhasználását;
c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d. a cél szerinti juttatások kimutatását;
e. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól,a
települési
önkormányzatok
társulásától,
az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékét;
f. a kurátoroknak nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g. a kurátoroknak nyújtott juttatások értékét, illetőleg összegét;
h. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
7.15.
A Kuratórium éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet. A betekintés - másolatkészítés lehetőségeit
illetően ajelen Alapító Okirat 7.14. pontjában írtakat kell értelemszerűen alkalmazni.
7.16.
A Kuratórium az éves beszámoló- és közhasznúsági melléklet - elfogadását a
döntést követő 15 napon belül a helyi sajtóban rövidített formában nyilvánosságra
hozza, a székhelyen a hirdetőtáblán közzéteszi
7.17.
A Kuratórium határozatait az érintettekkel - a határozat meghozatalát követő
15 napon belül - írásban közli. Ha és amennyiben a Kuratórium valamely természetes
vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, stb. bármilyen jogcímen - pénzbeli - vagy anyagi értékű támogatásban részesít, s ezen
támogatás értéke meghaladja a 10.000.-forintot, a Kuratórium ezen határozatot - az
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érintett értesítésével egyidejűleg - köteles az Alapítvány székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblán 15 napra nyilvánosan közzé tenni. A hirdetőtáblán kell közzétenni
továbbá mindazon határozatokat, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát jogszabály
előírja, és nem írja elő kötelező jelleggel a sajtó útján történő nyilvánosságra hozatalt.
A kifüggesztés idejére az e pontban írtak az irányadóak.
7.l8.
Az Alapítvány
működésével,
tevékenységével
kapcsolatban
bármely
természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közösség
- írásban - javaslattal, kérelemmel, stb. fordulhat a Kuratóriurnhoz, melyet a
Kuratórium köteles megvizsgálni, s ha az ügyben döntés meghozatala szükséges,
köteles határozatot hozni, s arról az érintett személyt tájékoztatni. A Kuratóriurnhoz
forduló az ügyében hozott döntésről, keletkezett iratokról - saját költségén másolatot
kérhet.
7.19.
Az Alapítvány működésének, tevékenységének, eseményeinek egyes fontosabb
konkrétumairól, az Alapítvány által nyújtható szolgáltatások igénybevételének
lehetőségéről a Kuratórium az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán - a
közlemény legalább 15 napra történő kifüggesztésével - tájékoztatja a érdeklődőket
illetőleg a lehetséges érintetteket. A Kuratórium úgy is dönthet, hogy az Alapítvány
által nyújtandó szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről (pl. pályázat) a helyi
sajtóban közleménytjelentet meg.
7.20.
A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell a Kuratórium ülésén megjelent tagok számát a határozatképesség tényét, a
végleges napirendet, a tárgyalt ügyek (indítványok) összefoglalását, a hozott
határozatokat szó szerint - beleértve a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket is
- és a szavazás eredményére vonatkozóan az döntéseket támogatók, ellenzők és
tartózkodók személyét és számát. A jegyzőkönyvhöz a jelenléti (részvételi) ív egy
példányát mellékelni kell. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető
írja alá, és azt a Közgyűlésen részt vett egy kuratóriumi tag hitelesíti. A Kuratórium
gondoskodik a Kuratórium által hozott határozatok nyilvántartásáról, vezeti a
Határozatok Könyvét.
7.21.
A Kuratórium működésének egyéb szabályait Működési Szabályzatban köteles
szabályozni. A Működési Szabályzat elfogadásához a kurátorok egyhangú döntése
szükséges. A Működési Szabályzatban többek között rendelkezni kell:
o a nyilvántartás
vezetésének, az ügyiratkezelésnek
jelen okiratban nem
szabályozott kérdéseiről; .
o az Alapítvány - mint közhasznú szervezet - működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
o az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, jelen
okiratban nem szabályozott kérdéseiről;
7.22.
A Kuratórium szükség szerin, de évente legalább egy alkalommal köteles az
Alapító részére tájékoztatást adni a végzett munkáról, így különösen az alapítványi
vagyon kezeléséről és felhasználásáról.
7.23.
Ha és amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió
forintot, a Kuratórium e tényről tájékoztatja az Alapítót annak érdekében, hogya
Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv (Felügyelő Bizottság) létrehozásáról - a
Civil törvény 40.§(1) bekezdésében foglaltak szerint - a jelen Alapító Okirat
módosításával rendelkezni tudjon.
8. AZ ALAPÍTV ÁNY KÉPVISELETE
8.1. Az Alapítvány és egyúttal a Kuratórium képviselője a Kuratórium elnöke:
TÓTHNÉ GONDI ILDIKÓ (Szűl: Gondi Ildikó, Kecskeméten, an.: Tóth Barna
Ilona Szemig. szám: 188683 AE) Kecskemét, Tóth Árpád utca 6. szám alatti lakos.
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8.2. Az Alapítványt más jogi - és nem jogi - személyekkel, harmadik személyekkel
szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt a Kuratórium elnöke képviseli.
A képviselő a Kuratórium határozatai szerint jár el.
8.3. A képviselő a feladati ellátása során az Alapítványt és annak Kuratóriumát minden
korlátozás nélkül, önállóan - egyedül - képviseli, képviselheti, őt önálló aláírási jog
illeti meg. Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy a képviselő az Alapítvány
géppel illetve kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan - egyedül
- írja alá a teljes nevét, úgy és olyan formában, ahogy azt a közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányon teljesítette. A bankszámla feletti rendelkező jogot illetően a
jogszabályi és banki előírások - aszámlavezető
pénzintézettel kötött szerződés
rendelkezései - az irányadó ak, a bankszámla feletti rendelkezéséhez a Kuratórium
elnökének és egy kuratóriumi tagnak az aláírása szükséges, ezért az Alapító a
bankszámla feletti rendelkezés tekintetében a Kuratórium tagjait képviseleti joggal
felruházza. A számviteli nyilvántartások vezetésére a jogszabályi előírások az
irányadók.
9. AZ ALAPÍTV ÁNY MEGSZÜNÉSE
9.1. Az Alapítvány megszüntetésére sem az Alapító, sem a Kuratórium nem jogosult.
9.2. Az Alapítvány a hatályos jogszabályokban meghatározott okból szűnik meg, arról a
bíróság dönt.
10. Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány megmaradt vagyonát a jelen Alapító
Okiratban meghatározottakhoz hasonló közcélokra kell fordítani.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.1.
Az Alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem
biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
11.2.
Az Alapítványt a Kecskeméti Törvényszék veszi nyilvántartásba.
A
nyilvántartásba vételről a Törvényszék nem peres eljárásban határoz.
11.3.
Ha az Alapítvány neve, székhelye a Kuratórium személyi összetétele
megváltozik, illetőleg az Alapítvány képviseletére új személy lesz jogosult, azt a
bíróságnak be kell jelenteni.
11.4.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott feltételek tekintetében a Polgári
Törvénykönyvnek az alapítványokra vonatkozó rendelkezései, a Civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az egyéb
jogszabályokban meghatározottak az irányadók.
A jelen Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okiratot elolvasás és kellő értelmezés után - az
alulírott helyen és napon jóváhagyólag és saját kezűleg aláírom.
Nyilatkozom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő
okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kecskemét, 2018. március 21.
Kiss István
Alapító
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