A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
módosított alapító okirata
amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV.
törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. §-aiban meghatározott rendelkezéseket
figyelembe véve közhasznú, tartós közérdek célú, önálló jogi személyiséggel
bíró alapítványt hoz létre.
I. Alapító megnevezése:
1. Név: Földeák Községi Önkormányzat Képvisel testülete
Cím: 6922 Földeák Szent László tér 1.
II. Az alapítvány neve:
Az alapítvány nevezése: Földeáki Iskolásokért Közalapítvány
III. Az alapítvány székhelye: Általános Iskola Földeák
IV. Az alapítvány címe: 6922 Földeák Zárda u. 18-20.
V. Az alapítvány céljai:
A Földeáki Általános Iskolába /6922 Földeák Zárda u. 18-20./ járó tanulók
nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra:
1. Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek az iskola felszereltségének javítása.
2. Az idegen nyelv tanulásának el segítése.
3.

Az

iskolai

szabadid s

programok

támogatása

/hozzájárulás

osztálykirándulások, táborok, szabadid s rendezvények költségeihez/.
4. Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélked k, pályázatok
lebonyolításának el mozdítása /nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása,
szervezési költségek átvállalása/.
5. Nehéz körülmények között él

- jól tanuló - diákok segítése, tehetséges

fiatalok képzésének támogatása.
6. Tanulók tankönyv, tanszervásárlásának támogatása.
7. Nehéz körülmények között él tanulók gyermekélelmezésének támogatása.
8. Testvériskolák támogatása
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VI. Az alapítvány vagyona és felhasználási módja:
1. Az alapító a jelen alapító okiratnak a bitósági nyilvántartásba vételét elrendel
végzéstól számított 8 napon belül a Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet
Földeáki Fiókjánál megnyitott számlán elhelyez 100.000.-Ft-ot, mely a
közalapítvány vagyonát képezi.
A közalapítvány vagyonából 50.000.-Ft törzst két képez, az nem felhasználható.
Felhasználható

vagyon

50.000.-Ft,

amely

növekedhet

a

csatlakozók

hozzájárulásaival, valamint a kezel szerv gazdálkodásának eredményével.
A közalapítvány vagyona felett a közalapítvány kuratóriuma rendelkezik.
A közalapítványi vagyont kizárólag az V. pontban felsorolt célok megvalósítása
érdekében lehet felhasználni.
2. Az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány m ködtetésére az
alapítói törzsvagyon kés bbi hozadékai, a támogatásokkal b vül

részei

használhatók fel. Az alapítvány teljes vagyonával gazdálkodhat azzal a
megkötéssel, hogy egyszámláján a pénzkészlet a törzsvagyon alá nem
csökkenhet.
3. Az alapítvány nyitott minden magyar és külföldi természetes és jogi személy
számára, akik egyetértenek céljaival és azok megvalósulását felajánlásaikkal
segíteni kívánják.
A felajánlás célja lehet:
- készpénz /forint és deviza/
- jog /jogosultság/
- tevékenység, közrem ködés
- dolog /ingó vagy ingatlan/ átruházása
Az alapítvány részére felajánlott pénzbeli támogatásokat- ha azok célját az
adományozó ett l eltér en nem jelöli meg- az alapítványi vagyont gyarapító
összegnek kell tekinteni.
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4. Az alapítvány számára célhoz kötött /céltámogatást/ is lehet tenni. A
céltámogatások elfogadásáról a kuratórium dönt, és err l az adományozót
értesíti.
5. Az alapítvány m ködése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célok
megvalósítására és az alapítvány m ködtetésére lehet felhasználni.
6. A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el, de az
alapítvány érdekében végzett munkájuk során költségtérítésben részesülhetnek.
7. Az alapítvány m ködésével kapcsolatos szakértelmet igényl

/szakért i/

munkáért az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés fizethet .
VII. Az alapítvány kezel je
1. Az alapítvány kezel szervezete az alapítvány kuratóriuma. A kuratórium az
alapítvány legf bb testületi, irányító, döntéshozó gazdálkodó szerve.
2. A kuratórium létszáma: 5 f
3. Az alapító a kuratórium tagjainak az alábbi személyeket kérte fel:
a. elnök: Dr. Varga Károly
b. tagok: Szabó Istvánné

Földeák Szent László tér 12.
Földeák Somogyi B. u. 70/A.

Csányi János

Földeák Dózsa Gy. u. 7.

Pappné Tóth Ildikó

Földeák Dózsa Gy. u. 78.

Neparáczki Olga

Földeák Köztársaság tér 14.

4. A felsorolt személyek a kuratóriumi tagságot elvállalták. Ezt az alapító
okirathoz csatolt "Nyilatkozat kuratóriumi tagság elfogadásához" c. irat
aláírásával igazolták.
5. A kuratóriumi tagság határozatlan id re szól. Ha a kuratórium a
tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti az alapító jogosult a
kuratórium egészének vagy egyes tagjainak a visszahívására. A kuratóriumi
tagság megsz nhet még: lemondással és a tag halálával.
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6. Az alapítvány képvisel je a kuratórium elnöke.
7. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés kuratórium elnökét a
kuratórium egy-egy tagjával közösen illeti meg.
8. A kuratóriumból aláírásra jogosult személyek:
Dr Varga Károly

Földeák Szent László tér 12.

Csányi János

Földeák Dózsa Gy. u. 7.

9. A kuratórium évente 4 alkalommal ülésezik.
10. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze. Az ülések napirendjér l a tagok
javaslata alapján a kuratórium dönt. Az üléseket az elnök készíti el és vezeti le.
11.. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok 60 %-a jelen van.
12. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenl ség esetén az elnök szavazata dönt.
13. A kuratórium üléseir l jegyz könyvet kell felvenni. A jegyz könyvet az
elnök és a kuratórium egyik tagjának az aláírása hitelesíti.
14. A kuratórium tevékenységér l évente egyszer, a gazdasági év lezárását
követ en írásban köteles az alapítónak beszámolni.
15. A kuratórium ellen rzésére a három tagu Ellen rz

Bizottság jogosult,

melynek tagjai:
1. Búzásné Vízi Judit

Földeák, Tanya 81.

2. Kovács Istvánné

Földeák, Ady E. u. 57.

3. Mellák Etelka

Makó Csanád vezér tér 3.

VIII. Az alapítvány megsz nése
1. Az alapítvány határozatlan id re jött létre, és a Polgári Törvénykönyv 74. §ában foglaltak szerint sz nhet meg.
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2. Az alapítvány megsz nésekor meglév

vagyont a Földeáki Községért

Közalapítvány kapja meg.
IX.

Az

alapítvány

politikai

pártoktól

függetlenül

m ködik,

politikai

tevékenységet nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el:
országgy lési képvisel -jelöltet nem állíthat és nem támogathat.
Földeák, 2008. január 30.

Alapító képviseletében:

Vass Imre
polgármester
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1. sz. melléklet
Nyilatkozat
Alulírottak
1. Dr. Varga Károly

Földeák Szent László tér 12.

2. Szabó Istvánné

Földeák Somogyi B. u. 70/A

3. Csányi János

Földeák Dózsa GY. u. 7.

4.

Pappné Tóth Ildikó

Földeák Dózsa Gy. u. 78.

5.

Vizhányóné Kálmán Rozália

Földeák Somogyi B. u. 11.

a Földeáki Iskolásokért Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal egyetértünk, és
a kuratóriumi tagságot elfogadjuk.
Kijelentjük, hogy az alapítóval sem rokoni, sem munkaviszonyban sem egyéb
összeférhetetlenségi viszonyban nem állunk.
Földeák, 1997. ................
Kuratóriumi tagok aláírása:

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

El ttünk, mint tanúk el tt:
1. .....................................................................
2. .....................................................................
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2. sz. Melléklet
A Kuratórium Ellen rz Bizottságának tagjai:
1. Buzásné Vizi Judit

Földeák, Tanya 81.

2. Kovács Istvánné

Földeák, Ady E. u. 57.

3. Mellák Etelka

Makó, Csanád vezér tér 3.
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