KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY
MONOR

ALAPÍTÓ OKIRAT
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Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV.
törvény, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F.§-aiban meghatározott rendelkezéseket figyelembe
véve közhasznú, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel bíró alapítványt hozzon
létre.
I.

Alapító megnevezése:
Név: Kossuth Lajos Általános Iskola
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos út 98.

II.

Az alapítvány neve:
MONORI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY

III.

Az alapítvány székhelye:
2200 Monor, Kossuth Lajos út 98.

IV.

Az alapítvány címe:
2200 Monor, Kossuth Lajos út 98.

V.

Az alapítvány céljai:
A Kossuth Lajos Általános Iskolába (Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos út 98.) járó
tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különösen tekintettel az alábbiakra:
1.) Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása.
2.) Az idegen nyelv tanulásának elősegítése.
3.) Az iskolai szabadidős programok támogatása (hozzájárulás
osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez).
4.) Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok
lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása,
szervezési költségek átvállalása).
5.) Nehéz körülmények között élő – jó tanuló – diákok segítése.
Az alapítvány a fenti céloknak megfelelően a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. § alapján az alábbi közhasznú (a társadalom és az
egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló) tevékenységeket folytatja:
− nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
− gyermek- és ifjúságvédelem,
− hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
− sport.

VI.

Az alapítvány vagyona és felhasználási módja:
1) Az alapítvány induló vagyona 50.000 Ft készpénz, amelyet az alapító az OTP
BANK MONORI FIÓKJÁ-nál nyitott betétkönyvben az alapítvány javára
elhelyezett.
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2) Az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az
alapítói vagyon 100%-a, valamint az alapítói vagyon későbbi hozadékai, a
támogatásokkal bűvölő részei és az alapítvány vállalkozási tevékenységéből
származó tiszta nyereség használható fel.
3) Az alapítvány nyitott minden magyar és külföldi természetes és jogi személy
számára, akik egyetértenek céljaival és azok megvalósulását felajánlásaikkal
segíteni kívánják.
A felajánlás módja lehet:
- készpénz (forint és deviza),
- tevékenység, közreműködés,
- dolog (ingó vagy ingatlan) átruházása.
Az alapítvány részére felajánlott pénzbeli támogatásokat – ha azok célját az
adományozó ettől eltérően nem jelöli meg az alapítványi vagyont gyarapító
összegnek kell tekinteni.
4) Az alapítvány számára célhoz kötött (céltámogatást) is lehet tenni. A
céltámogatások elfogadásáról a kuratórium dönt, és erről az adományozót
értesíti.
5) Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célok
megvalósítására és az alapítvány működtetésére lehet felhasználni.
6) Az alapítvány céljai elérésének érdekében vállalkozhat. A vállalkozás
nyeresége csak az alapítvány céljainak megvalósítására és az alapítvány
működtetésére használható fel. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet.
7) Az alapítvány induló vagyonát, valamint az adományokból, támogatásokból
befolyt vagyonrészeket a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől mindig
elkülönítetten kell kezelni.
8) Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
csak az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében használhatja fel.
9) A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el, de az
alapítvány érdekében végzett munkájukért költségtérítésben részesülhetnek.
10) Az alapítvány működésével kapcsolatos szakértelmet igénylő (szakértői)
munkáért az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés fizethető.
VII.

Az alapítvány kezelője:
1) Az alapítvány kezelő szervezete az alapítvány kuratóriuma. A kuratórium az
alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve.
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2) A kuratórium létszáma hat fő, melyben állandó tag a mindenkori iskola
igazgató és a szülői munkaközösség mindenkori elnöke.
3) Az alapító a kuratórium tagjainak az alábbi személyeket kérte fel:
Elnök:
Barta Károlyné
2200 Monor Kossuth L. út 58.
Tagok:
A Kossuth Lajos Általános Iskola szülői munkaközösségének elnöke:
Gáborné Kasza Henriett
2200 Monor Székely B. u. 5.
A Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója:
Marunák Ferenc igazgató
2200 Monor Ady Endre u. 105.
Kovácsné Nagy Margit
Lukácsy Györgyné
Nagy Tiborné

2200 Monor Kisfaludy u. 77.
2200 Monor Bocskai u. 9.
2230 Gyömrő Táncsics u. 36.

4) A felsorolt személyek a kuratóriumi tagságot elvállalták. Ezt az alapító
okirathoz csatolt „Nyilatkozat kuratóriumi tagság elfogadásáról” c. irat
aláírásával igazolták.
5) A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagság
megszűnhet:
− ha az alapító a kuratórium tagját visszahívja,
− vagy a kuratóriumi tag lemondásával,
− vagy a kuratóriumi tag halálával.
6) Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke.
7) Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a kuratórium elnökét a
kuratórium egy-egy az alapító okiratban kijelölt tagjával közösen illeti meg.
8) A kuratóriumból együttes aláírásra jogosult személyek:
Gáborné Kasza Henriett
2200 Monor Székely B. u. 5.
Lukácsy Györgyné
2200 Monor Bocskai u. 9.
9) A kuratórium évente két alkalommal ülésezik.
10) A kuratórium üléseit az elnök hívja össze. A kuratórium elnöke az ülés helyét,
időpontját és az ülés napirendjeit köteles az ülést megelőzően nyolc nappal
hirdetmény útján közzétenni a Kossuth Lajos Általános Iskola hirdetőtábláján.
11) Az ülések napirendjéről a tagok javaslata alapján a kuratórium dönt. Az
üléseket az elnök készíti elő és vezeti le.
12) A kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet.
13) A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok közül legalább négy
fő részt vesz.
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14) A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
15) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnybe részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
16) A kuratórium üléseiről emlékeztetőt kell vezetni.
17) A kuratórium elnöke köteles a kuratórium döntéseit nyilvántartani, feljegyezve
a támogatók és ellenzők szavazati arányát. A nyilvántartás nyilvános, abba
bárki betekinthet.
18) A meghozott döntéseket a kuratórium elnöke köteles hirdetmény útján
közzétenni az ülést követő nyolc napon belül a Kossuth Lajos Általános Iskola
hirdetőtábláján.
19) Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bármely
érdekelt betekinthet azzal, hogy ezek bemutatására a kuratórium elnöke
jogosult. Az iratokról kérésre bárki költségtérítés mellett másolatot készíthet.
20) A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentésre az 1997. évi
CLVI. Törvény 19.par./3/ bekezdésben foglaltak az irányadók. A közhasznú
jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségre másolatot készíthet.
VIII. Az alapítvány megszűnése:
1) Az alapítvány határozatlan időre jött létre és a Polgári Törvénykönyv 74.§-ában
foglaltak szerint szűnhet meg.
2) Az alapítvány megszűnésekor meglévő vagyont az alapító kapja meg.
IX.

Az alapítvány politikai célokat nem támogathat, közvetlen politikai tevékenységet
nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak semmilyen formában
anyagi támogatást nem nyújthat.

Kelt: Monor, 2008. szeptember 17.

