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ALApíTó ortnar
(mcidosított)

Tihanyi József Tiszafured, Húszijles út l13. szátn alatti lakos és a Kossuth Laios
Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (kópviselóje Na_q) lmre i_eazgatÓ) a

rotga.i Törvénykönyvről szóló 1959. évi lV. tr.14lA-74lF §-ai alapján alapítvány lét-

rehozását haíátozía eI 1992. február I2-én. A megyei bírósá_e ezí 215. nyilvántartási

szám alatt nyilvántartásba vette. Ezen Alapító Okirat az azŐía bekövetltezett válíozá-

s okat tartaltlazza e gys é ge s szöv e _eb e szerke s ztv e.

1. Az alapítvány neve: ..Korszerűrsödő Girnnáziurnért"

),

Az alapítvánv székhelve: 5350 Tiszafured. Baross út 36.

Az alapítvány célia: A Kossuth Lajos Gimnázium. Szakközépiskola és Kollé_eiurn

oktató-neve l ő tevékenysé gérr ek an,v a_e i t árno gatás a az alábbi ak s zerint :

- idegen nyelvek hatékonl,abb oktatásának segítése (diáltok ktilÍ-öldi nyelvtan-

folyamainak pónzügyi tárnogatása: korszerű. de drága tankön_v-vek. nyelvi ok-

tatóprogramok besze rzéséhez hozzáiáru|ás bizto sítása)

- informatikai számítástechnikai képzés további kiszélesítése. eredményesebbé
tétele.

- a kiernelkedő tanulrnán.vi vagy sportsikereket elérő diákok jutalmazása: a Ver-

senyek nevezési díjának. és az ercdményes nyelvvizsgát tevők vizs_eadíjának

vi sszaílzetés e szaktanári .| 
av as lat a l apj án.

- a kiernelkedő tanulmányi sikereket elérő diákokat felkészítő tanárok jutalma-

zása,
- kiernelkedő iskolairendezvónyektárnogatása

Az alapítvány vagyona: Az alapítr,ánl,tevőlt a fenti célok t'negvalósításához

tzo.ooo Ft-ot biztosítanak. azzal a rne_ultötéssel. hogy az alapitvitn)'i tŐI(e minden-

kori hozadéka használható í'el az alaptőke érintetlen hagyásával,
Az alapitvány nyitott, ahhoz bármel1, rrragán magyar és külföldi állarnpolgár. rna-

gánszemély, jogi személy, illetve jo_ei személyisóggel netn rendelkező szervezet

pénzbeli vagy természetbeni adománnl,al vagyonrendelésse1 csatlakozhatnak.

Az alapitvány vagyonát az OTP tiszafüredi fiókja 459-98l28. ezerrbelül a Kos-

suth Lajos Girnnáziurn. Szakközépisko[a és Kollégiurn 823-000286 szárnon kezeli.

Az alapítványtevők itt rendelkeznek arról. hogy a kuratóriurn köteles ösztönözni az

alapitványt kezelő pénzintézetet. hog1, az a|apitványi össze_eet rnindenkor a legelŐ-

nyösebb f-eltételekke1 használ j a.

Az alapítvány szervezete: Az alapítviinv vagvonkezelője és legíőbb döntést hozó

szerve a kuratórittm, amely 6 ta_eból áll.

Elnök: A Kossuth Lajos Girrrnáziurn. Szakközépiskola és Kollé_siurn mindenkori

intézrnényvezetője, (Tiszafi.rrec1. Baross Gábor út 36.)
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Tagok. Tihanyi József Tiszafüred. t]írszöles úrt l l9.szárn alatti.

Sarkadi Nagy József Tiszaliired. Ady E,. út 33. szám alatti.

Zsíros András Tiszatüred. Húszöles út 100. szám alatti.

Szeleczki Mihály Tiszafiired. Györrgyvirág út 23. szám alatti.

Nagy lrnre Tiszafiired. Húszöles út 63. szám alatti lakosolt.

A kuratóriunr működése:
A kuratóriurn tagjainak rnegbizása hattirozatlan időre szól. A kuratcirium biztosítja
az alapitvánnyal az a\apitő okiratban lneghatározottak szerinti íblyarr.atos rnűködé-

sét. gondoskodik az alapitvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak
megt-elelő fe lhasználásáról.
Me_ehatározza és biztosítia a kitűzött cél rne_qvalósításához szükséges szernélyi és

tárg.vi feltételeket.
Az iilések összehívásáról a lturatórittln elnölte köteles gorrdoskodrri. altkor is össze

kell hívni az ülést. ha azí a ta_eok 1/3-a írásban kéri.
A kuratóriurn határozatképes, ha ülésén tag|ainak több, mint f-ele jelen van.

A kuratórium ülését szükség szerint. de legalább félévente egvszer tartja. A kuratÓ-

rium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozza clöntéseit. szavazategl'errlőség esetén

az Elrrijlt szavazata dönt.
A ltözhasznú szerl,ezet olyan llyi|u5n'u.tás vezetósére köteles. arnell'ből a kuralÓri-

urn döntésének tartalma, időpontja és liatálya. illetve a döntést tárno_eatók és ellen-

zők számaránya megállapítható. Az alapítr,ány működésével kapcsolatban keletke-

zett iratokba bárki betekinthet.
A kuratóriurn feladatai ellátásához sa.iát lxa_qa választia meg a ter,,ékenl,ségét segítő

tn u nkat árs ai t. ak i k nek tevék e n 1,s é _eé é rt í-e l e l ő s s é g ge l tartoz i lt.

A gazdasági, pénzügyi felactatok ellátására az oktatási intézrriénr., tnirrdenkori

gazd a s á gv ezetőj ét kéri rrre_e.

Feladatai:
- az alapítvány tevéken,vségéve l kapcsolatos pénzüg,r i. adó- ós társadalorn-

b iztosítás i n_vi lvántartásol< szabályszerű v ezetése.

- a kifizetések. bizonylatolt szabitlvs zerű v ezeíése. ellerrőrzése.
- felaiárilásokról, befizetésekről szabályszerű i_eazolások liiállítása.
- adó- és TB fizetésével kapcsolatos tel,ékenysé,e ellátása-
- tninden egl,éb. a _eazdálkodással kapcsolatos feladat ellátása. kivéve azokat.

arnell,ek a kuratóriurrr kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- rnunkájáról évente e_q}, alkalotnrnal beszárnol a kuratóriutrrnak.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a kuratóriurn elnökónek megr,álasztása.
- az alapitvány éves ber,ételének. előző ér,,i pénzrnaradr,án),ának felhasz,nálá-

sára vonatkozó javaslat .ióválragy,ása.
_ az éves _uazdálkodásrcil készített l<özhasznúr beszárnoló (219ll998. (XlI. 3l.)

korrnányrenclelet alap.ján).iól,álragynsa a tárgyévet követő lná.jus 3 l-ig.
- a döntósek közlései, illetve rrl,ilvánosságra hozatali rnódja: az ülés vtíán az,

érintettek részére rnegküldi. a n1,,ilvánosságot érintő kérdéseltrő l közlemén_v"t

ielentet nre_q valamelyik helyi lapbarr.



Az alapítvánl,ter,ők úgy rende|ltezr-rel<. hog1 a kuratóriurn által adornánr ozott támo-

gatás eseti jellegűr, A pá|yázatot az adott oktatási tevéken,vséget irárll'i16 szaktaná-

rok (idegen nyelv. informatika) vagy munkaközösség: az iskola nag1"obb szárnú ta-

nulóifiúsá_eot érintő kérdésekben a rniridenkori igazgatő nyújthatja be a kuratóri-

umhoz.
Az odaítélt összeg elsősorban nem az egyes diákot, hanem a páIyázaíban rnegjelölt

korszerűr peda_eó,eiai tevékenl,só_e íinanszírozását lrivatott biztosítani.

A tanárok jutalmazására:r kuratóriunr tagjai tehetnek javaslatot.
Az alapítván;- vállalkozási tevékenl sé,get csak közhasznú céllainak rnegvalósitása

érdekében. azokat nem veszél;-eztetve végez. gazdálkodása során elért eredrnén_n"ét

netn osztja fel. azt a létesítő okiratban nreghatározott tevékenységre tordítta.

7. Az alapítvány képviselete Az aIapítvárry képviselője a kuratórium elnöke. Az
alapítvárry nevében a|áirásra.i ogosult az elnök,
A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénzí-elvételhez az elrrijlt. valarrrint a

gazdaságv ezető aláírása szüksé,qes.

8. Az alapítvánv időtartama . Az alapitvány határozatlan időre jön létre.

9. Az alapítvány nregszűnése: Az alirpítr,ánt, tnegszűnik. ha az. alapítvárr,vi cél rneg-

valósítása az alapítástól eltelt időberl lrregváltozott körühténvel< rrriatt t-nár net,n le-

hetséges.

l0. Az alapítvány fuggetlen politikai pártoktól és országgyűlési ltépviselőjelöltek állí-
tását és tárnogatását a jövően is kizárja tevékenysé_eéből.

l l.Záró rendelkezések: Az alapító oltiratban nem szabáIyozt-ltt kérdésekben a Ptk..

illetve az alapítvány tevékenl-sé_uére vonatkozó rlrindenkori hatál1"os rerrdelkezései

az irán_,-adóak.

Tiszafirred. 2001. f-ebruár 7.
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] KossLrth La.jos Girrrn.. Szakkiizépisk. és Kollégiurnr

Képi"iselő: Kájelné Matlák Erika
igazgatóhell,ettes

A ltr-rratórium i ta_eok e gy etértő n_v i l atkozat a :
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Sarkacli I§oS József
Tí., Ady E. út 33.

- Zsíros Andrzis Szeleczki Miháiy Nagy Im.re

Tf.. Húszöles írt l00. Tt.. Gyöngyvirág űt23. -f1.. Hírszöles 63.


