ALAPÍTÓ OKIRAT
- egységes szerkezetbe foglalt szöveg alapítvány létesítésére
A Gönyői Általános Iskola (Gönyő, Kossuth Lajos u. 65. ) mint alapító
ALAPÍTVÁNYT
hoz létre az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:
1.

Az Alapítvány neve:

TANULÓINKÉRT

2.

Az Alapítvány székhelye:

Gönyő Általános Iskola (jelenleg Széchenyi
István Általános Iskola
9071 Gönyő, Kossuth Lajos u. 65.

3.

Az Alapítvány nyitott, csatlakozásra az 5/b, 5/c pontban meghatározott feltételek
szerint van lehetıség.

4.

Az Alapítvány célja:
A Gönyői Általános Iskola tanulói részére oktatási, nevelési, mővelıdési
feladatok ellátásához szükséges korszerő feltételek biztosítása, mőszaki, technikai
eszközök beszerzése, karbantartása.
Részletes célkitőzések:
a.
anyanyelvünk és az intézményben oktatott idegen nyelv (idegen nyelvek)
magas szintő, korszerő oktatása érdekében nyelvi labor létrehozása, korszerő
berendezése
b.
nyelvoktatásunk érdekében az iskolai könyvtár állományának, technikai
felszereltségének fejlesztése, szintentartása
c.
korszerő eszközök beszerzése és ezek mőszaki szintentartása a
számítástechnikai oktatáshoz
d.
korszerő gépek, technikai eszközök beszerzése, melyek elısegítik az
oktatás - nevelés valamennyi területén adódó feladatok magasabb szintő
elvégzését.

5.

Az Alapítvány vagyona:
a.
Az Alapítvány induló vagyona 30.000,- forint (azaz harmincezer forint)
amely a Nyúli Takarékszövetkezet Gönyői Kirendeltségének 754553 sz.
betétkönyvében van elhelyezve.

b.
Az Alapítvány nyitott, csatlakozhat hozzá minden olyan természetes és
jogi személy, amely a célkitőzések támogatásával egyetért.
c.
A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány kezelı szerve jogosult
dönteni.
d.
Az alapítványi célok megvalósítása érdekében elsısorban az alapítványi
vagyon hozadékát lehet felhasználni.
e.
Az alapítványi vagyon és annak növekménye felett az Alapítvány kezelı
szerve (Kuratórium) jogosult dönteni. Ennek keretében a Kuratórium az
alapítványi vagyon tıke értékét köteles megırizni, illetve gyarapítani.
f.
Az alapító hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány részt vegyen olyan
vállalkozásban, amely korlátlan felelısséget nem vállal.
g.
Az alapítvány egyébként pártoktól független, azoktól támogatást nem
fogad el, országgyőlési képviselıjelöltet nem állít, és azokat nem támogat.
6.

Az Alapítvány kezelése:
Az alapító az Alapítvány kezelésére létrehozza az 5 fıs Kuratóriumot.
a. A Kuratórium az alapítványi önkormányzat legfıbb szerve.
Feladata: az alapítványi célok megvalósítása, az alapítványi vagyon
megırzése, gyarapítása a lehetıségek szerint. A tagok társadalmi munkában
végzik megbízatásukat, de az esetlegesen felmerülı indokolt költségeik
megtérítését kérhetik.
b. A Kuratórium dönt arról, hogy elfogadja-e az Alapítványhoz való
csatlakozást.
c. Értelmezni a célokat és a kedvezményezettek körére vonatkozó
rendelkezéseket.
d. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente 2-szer – a tanév ıszi és
tavaszi idıszakában – köteles ülésezni. Az ülés akkor határozatképes, ha
legalább 3 tag jelen van. A döntéseket egyszerő szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
e. A Kuratórium tagjai közül elnököt választ. A kezelı szervezet évente
egyszer köteles beszámolni az Alapítvány mőködésérıl az alapítónak.
f. A Kuratórium, illetve az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke
látja el. A bankszámla forgalmazása feletti rendelkezést a kuratórium által

megbízott két személy látja el, illetve akadályoztatás esetén a gazdasági
helyettes, akit szintén a tagok maguk közül választanak.
g. A kuratóriumi üléseket az elnök hívja össze. Határozatképtelenség esetén
30 napon belül meg kell ismételni az ülést, amely a résztvevık számától
függetlenül határozatképes.
h.

A kuratóriumi ülésekrıl jegyzıkönyv, a döntésekrıl határozat készül.

i.

A kuratórium megbízza:
1.

Hencz Istvánné
elnök
Szig.sz.:
AN 485546
An:
Hauk Irén
Lakcím:
9071 Gönyő, Bem J. u. 45

2.

Steingartné Bódis Anna
tag
Szig.sz.:
OK-I 930455
An:
Németh Erzsébet
Lakcím:
Gönyő, Petıfi S. u. 48.

3.

Filep Ildikó
tag
Szig.sz.:
OK –III 255996
An:
Izsák Irma
Lakcím:
9071 Gönyő, Kossuth L. u. 34.

4.

Ott Ferencné
gazdasági helyettes
Szig sz.:
AH 011204
An: Németh Teréz
Lakcím:
9071 Gönyő, Irányi Dániel u. 9.

5.

Szabó Lajosné
titkár
Szig.sz.:
AJ 426310
An: Csabán Katalin lakcím:
Lakcím:
9071 Gönyő, Béke u. 6.
a kuratóriumi feladatok ellátásával, akik a mellékelt elfogadó nyilatkozat
alapján elvállalják a megbízatást.
A tagok megbízatása 5 évre szól
A kuratóriumi tagság megszőnik:
• Tag halála
• Lemondás
• Visszahívás esetén.

7.

Az Alapítvány megszőnik:
• Ha a kitőzött cél lehetetlenné válik.
• A tagok halálával.

8.
9.

Az alapító okirat módosítható, melyet a Kuratórium javaslatára az alapító készít
el.
Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító
okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az alapítványra és a
gazdálkodásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

Gönyő, 1992. december 10.
Iskola igazgatója

