
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 

Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a PTK. 74/A § alapján 

jogi személyiséggel rendelkező alapítvány hozzanak létre az alábbiak szerint: 

 

1. Alapítók neve, címe: 

 

Kovács Miklós   Szentgotthárd, Vörösmarty u. 6. 

Klujber Ferenc   Szentgotthárd, Kertvárosi u. 25. 

Véghné Merkli Anna  Szentgotthárd, Széchenyi u. 22/B. 

Takács Tiborné   Szentgotthárd, Kis u. 118. 

Tóth Andorné   Szentgotthárd, Vörösmarty u. 9. 

Keserü Lajos   Szentgotthárd, Hétház u. 3/A. 

Bartos Tibor   Katowice, ul. Okrzei 5. M. 117. 

Giriczné Merz Ilona   

Kopeczky Egonné  Szombathely, Szövő u. 44. 

 

2. Az alapítvány elnevezése: 

 

„Iskolánk tanulóiért” Alapítvány 

 

3. Az Alapítvány célja: 

 

Az iskolai nevelő-oktató tevékenység segítése érdekében tett kezdeményezések tanulóink 

körében. 

Az alapítvány célja, hogy a tanulók minél nagyobb csoportja részesülhessen a 

támogatásból. 

Segítség, támogatás nyújtása tehetséges tanulóinknak. 

Ezen cél érdekében külön segítendő: 

 

 Kulturális támogatás terén: jutassa el az iskola egy évfolyamát színházi 

rendezvényre. 

 Tegye lehetővé tánctanfolyamon való részvételt. 

 Közlekedésbiztonsági ismeretek terén adjon elméleti és gyakorlati lehetőséget a 

biztonságosabb közlekedés elsajátításához. 

 Segítse az iskola és egyes osztályok külföldi kapcsolatainak kialakítását, 

támogassa a meglévőket. 

 Alsó tagozatosok úszásoktatásának támogatása. 

 Kulturális műsorok összeállítása, bemutatása, más helyszínen is. 

 Komolyzenei hangversenyek látogatása. 

 Legalább megyei versenyen jó eredményt elért tehetséges tanulók magasabb 

versenyre való felkészítésének támogatása. 

 Turisztikai, táborozási kezdeményezések. 

 Egyéb, az iskolai élettel kapcsolatban felvetődő költségek. 

 

4. Az Alapítvány vagyona: 

 

Az Alapítvány vagyona induló vagyonból és kiegészítő vagyonból áll. 

Az Alapítvány induló vagyona az alapítók készpénz-befizetéséből áll. 



Az Alapítvány kiegészítő vagyona az Alapítvány számara befizetett későbbi 

adományokból, bevételekből áll. A 3. pontban leírt célok támogatására az Alapítvány 

kiegészítő vagyona és az Alapítvány induló vagyonának kamatai használhatók fel (az 

induló vagyon nem). 

Az Alapítvány kezelő szerve évenként meghatározhatja, hogy a kiegészítő vagyon vagy 

annak egy része az induló vagyonhoz hasonlóan lekötésre kerüljön, és a 3. pont céljai 

érdekében annak is csak a kamatai legyenek felhasználhatók. 

Az alapítók kikötik, hogy az Alapítvány bejegyzésétől számított egy éven belül csak 

abban az esetben támogathatók a 3, pontban leírt célok, ha az Alapítvány vagyona eléri az 

50000 forintot. 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz befizetéssel bármely magyar és külföldi magán, illetve jogi 

személy csatlakozhat. 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik. Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ 

pontja által meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alapítvány az alábbiakat 

folytatja: 

 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 kulturális tevékenység, 

 sport, 

 közlekedésbiztonság védelme. 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet és befektetési tevékenységet nem végez. A 

Ksztv. 4. §. (1) bekezdés c./ pontjába foglaltak alapján a gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

5. Az Alapítvány székhelye és címe: 

 

Arany János Általános Iskola 

Szentgotthárd, 

Arany János u. 2. 

9970 

Pf.: 31. 

Tel.: 94/554-173 

e-mail: sztg.arany@axelero.hu 

 

6. Az Alapítvány kezelő szerve: 

 

Az Alapítvány képviselője:  Danka Zsuzsanna elnök 

      Szentgotthárd, Árpád u. 2/A. 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Danka Zsuzsanna 

      Szentgotthárd, Árpád u. 11. 

      Szívósné Balogh Andrea 

      Szentgotthárd, III. Bála u. 15. 

      Kovács Jánosé 

      Szentgotthárd, Árpád u. 11. 

      Soós László 

      Szentgotthárd, Mártirok u. 2. 

      Reisinger Magdolna 

      Szentgotthárd, Kethelyi u. 18. 

      Bana Tibor 

      Szentgotthárd, Zöldmező u. 2. 

mailto:sztg.arany@axelero.hu


A kuratórium tagja csak az lehet, aki nyilatkozik írásban arról, hogy esetében semmilyen 

összeférhetetlenség nem áll fenn (a Ksztv. 8. §. (1) bekezdés). 

A Kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában végzik. Feladatuk mindenekelőtt 

az Alapítvány és céljainak közzététele, adományok gyűjtése, az Alapítvány céljaival 

egyező rendezvények szervezése, kapcsolattartás az alapítókkal. 

A Kuratórium saját működési szabályzat alapján tevékenykedik, mely nem lehet ellentétes 

az alapítók céljaival. A Kuratóriumban a gazdasági feladatoknak külön felelőse kell, hogy 

legyen. 

Az Alapítvány egyszemélyi képviselője a Kuratórium elnöke. 

A kuratórium működésének rendje: 

 

 A kuratórium tanévenként kétszer ülésezik. Az üléseken döntéseket hoz a 

fentiekben megfogalmazott célokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Az 

ülést az elnök hívja össze levélben a napirendi pontok ismertetésével. 

 A kuratórium ülései nyilvánosak. Azon az érintettek, illetve képviselőjük részt 

vehetnek. Az iskola tanulóinak nagyobb körét érintő kérdések esetén az ülésre a 

diákönkormányzatot segítő nevelőt és a diákönkormányzat elnökét is meg kell 

hívni. 

 A kuratórium tagjai nyílt szavazással hozzák meg határozataikat. A kuratóriumi 

ülés akkor szavazatképes, ha legalább négy tag jelen van, és azok közül hárman 

igennel szavaznak. 

 A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a 

jelenlevőket név szerint, a napirendi pontokat, az ülés időpontját, a tagok 

hozzászólásait, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát %-ban 

kifejezve. 

 A döntésről, és a kuratórium éves beszámolójáról az érintetteket az iskolai 

faliújságon tájékoztatja a kuratórium elnöke, illetve nagyobb jelentőségű 

eseményeket az iskolai és városi újságban is megjelenteti. 

 A kuratórium irataiba az alapítvány székhelyén (Szentgotthárd, Arany János u. 2.) 

lehet betekinteni az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján. 

 

7. Az Alapítvány vagyonából való részesedés: 

 

A Kuratórium a 3. pontban írt célokat kérelemre, illetve pályázat kiírása és elbírálása 

alapján támogatja. A Kuratórium a tanulmányokkal kapcsolatos kérdésekben az iskola 

pedagógusainak véleményét kikérheti. 

A kiírt pályázatok benyújtására az alapítvány a megjelenéstől számított egy hónap 

időtartamot biztosít, majd a beérkezett pályázatokat 15 naptári napon belül elbírálja, és az 

érintetteket ugyancsak 15 naptári napon belül értesíti. 

Az Alapítvány pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési 

képviselőjelöltet választásokon nem állított, nem támogatott, és a fenti tevékenységeket az 

Alapítvány további működése során tevékenységéből kizárja. 

 

8. Az alapítók az Alapítvány bírósági bejegyeztetésével és az alapítókkal kapcsolatos egyéb 

összefogó feladatokkal Kovács Miklós alapítót bízzák meg. 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 


