
AlrptTo oKtR{T
(módosított)

,\ tiszafüredi Kossuth Lalos Girrlrráziunl eis Kereskedelmi Szakkózepiskola tantestúlete
(kepviselóle. Nagl, Imre i_uaz_uato) a Polgari Törl,énvkönvvről szolo l9-§9 er,i lV tl
7.1,.\ - 74lF §-ai alaplán alapi§arrvt hoztltt letre l99l április 30-an
,\ megy,ei birósá_,l ezt 60.78-§ l99l ] számon nvih,ántartásba ,,,ette Ezen .\lapito
okirat az azota bekövetkezett r áltozásokat tartalmazza eg\ seges ször eube

szerkesztve

l Az alapítl,án}, ne!,e. ..Dr Tokali lda alapit,,ánr"

] Az alapítr,án1, székhelve. -i3,i(') Tiszatiired. Baross út 36

_] ,{z alapítl,ánl, célja: .\ Kossrrtlr La.los Gimnáziunr. Szakközepiskola es

Kol l e_ci umban a tehetség.uon dozás e l ti s g gi 19.. ö sztöndi j ak adasal al

.l Az alapítl,ánl, l,agvona: .\z alapitlánvterő az alapih,án1 cel.jának nle_g\alósitasa
érdekében 1.0O0.00O Ft-ot rendel t-elhasználnr azzal. hogr az alapítl,án_"-i tőke
mindenkori hozadéka használhatti fel Az alapítl,án1, céljára. az alaptőke
eri ntetl en ha_ul,mása mel lett
\z alapítl,án1, n_"-itott. ahhoz barrtlelr nragán nla_gvar es kulti-lldi allampolgar_
magánszemel1. _jo_ui szemelr. illet., c .1ogi személvisé_E_uel nent rendelkező szer.rezet
penzbeli va_gv természetbenr aclománrlval csatlakozhat.
.\z alapitr,ánv va_u1,onát a Trszafürecl es Videke Takarékszöletkezet 4-5,5-9830]-
5].l;156 számon kezeli.
,\z alapitl,ánl,ter,ő itt rendelkezik arltil. hog1 a kuratóriunr köteles ösztönözni az
alapin ánvkezelő pénzintezetet. hogr az alapitl-ánvi ilsszeget rnindenkor a

legelőnr,ösebb t-eltetelekkel ha sznál_ta

5. .{z alapítr,ánl, szen,ezete:
.\z alapitr,,ánv r,,a_uvonkezeló_le es legtiibb döntest hozó szerve a kuratórium. amelr
-5 ta_,lbol áll
\z alapitr,ánvter,ő rö_uziti. hog,, a ktrratclrium elnöke a közepisktlla mindenktrri
igaz_uatoja le_uven. a tagjainak többsege pedig az alapitcitól tüggetlen szemelvek
Elnök: Kájelné §latlák Erika Tiszafüred, Fesztr .{. út 57.
Ta_uok: Bacskai l\likltls Tiszatüred. Fő út 5l

Dobrosi Glörgr Trszatüred. Húszöles ut ]6,d
Dr. Harka .\kos Tiszatiired. Táncsics út l
Puskás Lajosne Tiszatiired. Húszöles út ]6,c

ó. ,{ kuratórium működése
.\ kuratórium tagiainak megbrzása hatarozatlan időre szól \ kurattlriunl lriztositja
az alapitó okiratban me_uhatát,t-rzottak szerinti íbl,,,amatos rnűkiidest. gondoskodik
az alapin,anr vagvonának az alaplttl tlkiratban rö_uzitett celoknak nregt'eleló
t'elhasználasaról



.\z ülesek összehivásáról a kuratórtttltl elnöke köteles _uondoskodni. .\ kuratórium
határozatkepes. ha ülésén tagjainak több. nrint fele ;elen lan
.\z üléseket szüksé.u szetint. de legalabb evente egvszel,tar-tja .\z ülesről
1e_ul,zőkönvl,et kel l késziten i
.\ kuratórium egvszeni szotöbbse_ugel |lozza dönteseit.
,{ gazdasági, pénzügvi feladatok ellátására az oktatási intézmén1, mindenkori
gazdaságl,ezetőj ét kéri fel.
.\z alapitl-ánlter,ő úgl rendelkezik. hog} a kuratóriunr altal adomanvtlzott
támo_uatás eseti 1elle_uŰ. ,\z ósztöndi.i pal,n,ázati í-elhir,ást az intezmenr rezetője teszi
kOzzé minden tane\ májusábarr
Pálrazhat az iskola valamennri nappall tagozaton tanuló diákla az alábbi t-eltetelek
teljesitese mellett:
- e_uvenletes és 1ó tanulmanrt munka 1legalabb -1.00 atla_,])

- előnvtlelent a 4-8 - 5.0 kiizötti szirrt tbl,n,amatos teljesitése
- a dift'erencrálás fő tenr. ezőle a külonboző tanulntánvt r, ersenr,,eken elert

eredménr. iskolánk hinler. enek öregbitese
.\ pálr,ázatokat az osztálr,íőnókök reletttenl,ezik. es eliuttatiák a kuratcjriumnak
A kuratóriunl tagiai vélenlenlezik a lreerkezen pályázatokat. nra_jd döntenek a

penzösszegek odaitél eseről
.\z ösztöndiiak átadására a taner,,zártl iinnepseuen kerül sor
.\z alapitránvter,Ő e rendelkezessel krt§ezetten az alapitlánr elsődleges celját. a

tehetse_u_uondozást es ezzel szoros oksagi összetü_u_uésben a ttlár elert eredmenvt
kil,án1a anva_uilag elismern i

\z alapitran,r kepriseló_je a krrrattiriunl elnöke. az
iskoIa igazgatóla
\z alapitr,ánv ner,ében alátrasra.jogostrlt az elnök
,\ bankszámláróI l,aló utalr,án1,ozáshoz. keszpenzf-elletelhez az elnök. v,alamrnt a
gazdaságvezető aláírása szükséges 1Kalelne \,latlák Erika Tiszatúred. Feszn .\.
út -§7. Na_cvmáthe .\ttiláne Tiszafürecl. Orren,n,i ut l )

.{z alapítl,án1, időtartama, Határt.zatlarr időre szól.

Zárő rendelkezések: ,\z alapitó tlktratban nent szabálvozcltt kerdesekben a Ptk..
illetve az alapitr,,án,l tevékenrsegérc rtlnatktlzó rnindenkori hatálvos rendelkezesek
iránvadóak. .\ törvenl,essegi t-elügrcletet a területileg illetekes Tiszatüredi \'árosr
L;_lveszse_u látla el.

.\z alapitó okirat módositásat az alaprtranrt terő Kossuth Lalos Glmnáziunl.
Szakközepiskola es Kolle_ciunr kepl,iseleteben az iskola igaz_uattija helvtrenhagrolag
alairla es gondoskodik annak n,,,ilr ántartilsba r eteleről.

\

Kajelne \latlák Erika
tgazgattl

Tiszafüred. 200]. október l0


