Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és
Tanulóiért Alapítvány
Módosított Alapító Okirata
Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény,
a Polgári törvénykönyv 74./A-F. pont §-aiban meghatározott rendelkezéseket figyelembe véve
közhasznú, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzanak
létre az alábbi okirattal.

Alapító: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

I.

3021 Lőrinci, Szabadság tér 18.

Az alapítvány neve:

II.

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért
Jogállása: közhasznú
Közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. törvény 26§ c.) 4 bekezdés szerint: nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

III. Az alapítvány székhelye, levelezési címe:
3021 Lőrinci, Szabadság tér 18.
Számlavezető pénzintézet:
Országos Takarékpénztár Rt. Lőrinci, Szabadság tér 5.
Adószáma: 18581357-1-30

IV. Az alapítvány célja:

V.

a.

Az évfolyam elsők és országos tanulmányi versenyek helyezettjeinek díjazása, ill.
a verseny költségeinek megtérítése.

b.

A minőségi oktatáshoz és neveléshez szükséges eszközállomány fejlesztése, az
iskolai helyiségek folyamatos korszerűsítése.

c.

Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók tanulmányainak segítése.

d.

Az iskola kulturális és sport rendezvényeinek támogatása.

Képviselet:

Az alapító képviseletét a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója látja el, és gyakorolja az
alapítót, megillető jogosultságokat, ideértve az éves beszámolójának értékelését is. Az

alapítvány nyílt. A közalapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és
jogi személy, ha az alapítvány céljaival egyetért, működési szabályait elfogadja, és a célok
megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárul. Az adományok elfogadásáról az
alapítvány kezelő szerve, a kuratóriuma dönt. A támogatást nem lehet feltételhez kötni,
visszavonni.

VI. Az alapítvány további feladatai.
a.

Együttműködés minden olyan intézménnyel és szervezettel, amely részt vesz az
alapítvány céljainak megvalósításában.

b.

Az alapítványi célok megvalósításához szükséges források gyűjtése, illetve azok
gyarapítása.

c.

Az alapítvány politikai pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem
kap, és részükre azt nem nyújt. Az országgyűlési illetve helyhatósági választásokon
jelöltet nem indít, nem támogat és ezt jövőre nézve is kizárja.

VII. Az alapítvány vagyona és felhasználási módjai
a.

Az alapítvány induló vagyona 50.000.- Ft készpénz, amelyet az alapító az OTP Rt.
Lőrinci Fiókjánál nyitott bankszámlán az alapítvány javára elhelyez.

b.

A vagyon az induló vagyonból, és a további vagyon forrásaiból áll.

c.

Az alapítvány a működés megkezdéséhez az induló vagyon 10%-át felhasználhatja.
Az alapítvány működési költsége az éves kiadás összegének 10% -os mértékét nem
haladhatja meg, és nem lehet több az alapítvány összes vagyonának 10 %-ánál.

d.

Az alapítvány további vagyonának forrásai:



csatlakozó által rendelkezésre bocsátott vagyon



más természetes és jogi személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező
társasága által az alapítvány céljaihoz nyújtott hozzájárulás



a személyi jövedelemadó alapítvány részére jogszabályban megengedett mértékben
felajánlott része

e.

Az alapítvány nyitott, így azt magyar és külföldi természetes személyek
adományaikkal támogathatják. A támogatás forintban és devizában egyaránt
történhet. Az adományok elfogadásáról az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium
dönt.

f.

Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozás
akár közvetlen, akár közvetett előny megszerzése érdekében történjék.

g.

A felajánlás tárgya lehet:



pénz



jog



tevékenység, közreműködés



dolog (ingó, ingatlan) átruházása

VIII. Az alapítvány gazdálkodása
a.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

b.

Az Alapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján gazdálkodik. (1991. évi.
XVIII. tv)

c.

Az alapítvány gazdálkodására az egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályok
az irányadók. (1959. IV. tv 62. § (3) bekezdés)

d.

Az alapítvány hitelt nem vehet fel.

e.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.

IX. Az alapítvány vagyonának felhasználása
a) Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium, az alapító okiratban foglalt
szabályok szerint dönt.
b) A kuratórium az alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente
keretszámokban dönt az alapítvány célja között felsorolt feladatok végrehajtásához
felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról.
c) Az alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatás
odaítéléséről, azok mértékéről és formájáról.
d) Az alapítvány támogatását a következők szerint lehet elnyerni:


az alapítvány által kiírt pályázatokkal



egyéni kérelemmel



a támogatásra méltónak ítélt célok „hivatalból'-i támogatásával

e) A szolgáltatás igénybevételének módja: pályázatokat a Lőrinci Hírei újságban közzé
tesszük.
f) Egyéb esetekben írásbeli kérelem alapján lehet elnyerni.
g) Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célok
megvalósítására és az alapítvány működtetésére lehet felhasználni.

Az alapítvány kezelő szerve, képviselete

X.
a.

Az alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve 5 tagú
kuratórium.

b.

A kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre kéri fel. A kuratórium elnökét az
alapító a tagok közül jelöli ki.

c.

Az alapítvány kezelője, kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják
el.

d.

Azonban az alapítvány céljainak megvalósulása érdekében végzett munkájukért
költségtérítésben részesülhetnek.

e.

A kuratórium tagjai a következők:



A kuratórium elnöke: Oláh Győzőné 3024 Lőrinci, Lőcsei út 13.



A kuratórium titkára: Pálinkás Zoltánné 3021 Lőrinci, József Attila u. 55.



A kuratórium további tagjai:


Gyurákiné Pusztai Anett 3031 Zagyvaszántó Damjanich út 54.



Kerekné Sebők Enikő 3024 Lőrinci, Damjanich út 10.



Molnár József 3022 Lőrinci, Mátra utca 10.
A kuratóriumi tagság megszűnik:

f.


lemondással



az alapító által történő visszahívással



a tag halálával,



az alapítvány megszűnésével.

g.

A kuratórium tagjait számlával igazolt, munkájukkal összefüggő költségeik
megtérítése illeti meg, díjazásban nem részesülnek.

h.

Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén bármelyik
érdektelen kurátor is eljárhat az alapítvány képviseletében.

i.

A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseletre jogosult
személy



Oláh Győzőné elnök



Pálinkás Zoltánné titkár együttes aláírása szükséges.

XI. Az Alapítvány működése
a) Vezető szerve: 5 fős kuratórium.
b) Ülés gyakorisága:


A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést.



Ülés összehívásának rendje: a Kuratórium elnöke írásban értesítés alapján napirend
közlésével hívja össze.

c) A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha indokolt esetben határozatával zárt
tanácskozást rendelt el. A kuratórium ülés időpontját a hirdetőtáblán közzé tesszük, az
ülés előtt öt nappal.
d) A Kuratórium, halasztást nem tűrő esetekben rendkívüli ülést tart.
e) A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen a Kuratórium tagjainak több


mint fele jelen van és a független kurátorok vannak többségben.



határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 8 napon belül, változatlan napirenddel
ismét össze kell hívni.

f) A Kuratórium határozatait nyílt szavazással és általában a jelenlévők egyszerű
szótöbbségi szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a
szavazást, ha ez nem vezet eredményre a Kuratórium ülését 8 napon belül, változatlan
napirenddel ismét össze kell hívni.
g) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:


az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása,



az éves beszámoló jóváhagyása. Döntés az alapítványi támogatásokról, az



alapítványhoz való csatlakozásról, a csatlakozás feltételeiről.



az éves beszámolót a kuratórium fogadja el, kétharmados szótöbbséggel.

h) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (PTK.685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján


kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy



bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet juttatásai keretében bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratban
megfelelő cél szerinti juttatás.

i) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
j) Nyilvántartás: A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell
vezetni.
1. nyilvántartás tartalmazza határozat számát, időpontját a
2. megtárgyalt napirend tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és
3. ellenzők számarányát, kuratóriumi tagok nevét is rögzíteni kell.
k) A vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlése levélben történik,



évente egyszer a Lőrinci Hírei újságban nyilvánosságra kerül

l) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba


az alapító szóbeli engedélye alapján a gazdasági irodában munkaidő alatt betekintés
megtörténhet.

m) beszámoló közlésének nyilvánosságra hozatala az iskolai fórumokon keresztül
történik.(hirdetőtábla)

XII. Záró rendelkezések
a) Az Alapítvány - céljai megvalósítása érdekében- együttműködik a hasonló feladatokat
ellátó társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.
b) Kuratórium az Alapítvány működéséről évente beszámol az Alapítónak.
c) Az alapítvány működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el.
d) Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992.(VII.23.) Kormányrendeletben
foglalt szabályok az irányadók.
e) Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.
f) Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon
visszaszáll az Alapítóra.
g) A VII.d. pont szerinti további forrásból vagy egyéb forrásból származó vagyon
növekményt az Alapítvány megszűnése esetén hasonló célokra kell fordítani, és erről
a nyilvánosságot is megfelelően tájékoztatni kell.
Lőrinci, 2014. február 5.

