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ALAPADATOK

,,Összefogás a Szent László Girnnáziumért" Alapíwány
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l. Az Alapítvány neve:

2. Az Alapitvany székhelye:
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Az iskola müemlék épülete felújítasának, karbantartásának, berendezései és eszközei
cseréjének, korszerüsítésének támogatasa. Az oktató-novelö munka feltételeinek javítasahoz

történó hozzájátrulás által az iskola rangiának meglartás4 illetve emelése. Az oktatris személyi
és trárgyi feltételgirrek javítása ;§

A dirikok tanulmányi színvonalfurak javítása érdekében:
- a kiemelkedó eredményt elérö diákok üimogatrisa ösztöndíjjal, jutalmazással, és a rászoruló
tanulók §zociáli§ tarnogatrása útjan
- az oktatasban kiváló eredmérryt elérő tanárok jutalmaása
- a diakok üdültetésének támogatása, tiirgyi feltételek biztosítása
_ 8 testvéri§kolai kapcsolatok ápolása, diákcserék, tanulmányi kirándulások szervezésére és

ene ti{mogatás nyujtása

Az Alapí§ány a fenti célok megvalósítását többek között az alábbi feladatok
felvóllalásával kívánja megvalósítani:

- 
^z 

iskolai §port támogatása, hozzájárulás biztosítása a i*zrétetncz
sportver:senyeken és sportrendezvényeken. §portrendezt,ények rendezÁének
támogatása.

_ A Balatonszepezdi Tábor fenntartáse, üzemeltetese; bozzájárulás a táboroztatás
költségeihez.

4. Az'álapí§ány. közhasznri tevékenységét a következö jogszabályban elóírt
közfeladathoz kapcsolód óan végzi :

e nyipantartótt múintéki érték {Szent László Gimnázium épulete, azonosílÓ: 1084"

lörnszám: t5ő85, védettség: műemléki védelem'y e§ a műemlék f€nntartá§áról,
jókarbantartásárót annak t l";dono.", vagyonkrzelóle, használója a nemz€tgazdasági

izempontból kiemelt nemzeti vegyon körébe tartoző műernlékek esetében s
vagyónkezetöjen hasznátója vagl a tülaidonosi jogok gyakorlója, továbbá a7. egle§ állarni
tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulaidonába adásáról szóló 199l. évi

xxxIrl. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott ingyenes' használója (a

íovábbiakban Gsútfi tulajdonos; nz Étv._ben megbatározottak, valamint e tÖrvény

szet'lnt kötelcs goudoskodni,

az auptorvenyben foglalt kötetczó alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhctó

rcxprórri nevelés_oktatásboz vató jog biztosítása az éretts&l,i megszerzós|jg, illetve az

etsó izakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a ma§Yar

állam köxzolgálati feladata.

l A soortró| szóló 2004. évi L törvénv 49. §. c),e) n9níiai:
A sporiffidatmitag Ú"§znos cé{ainak megvalósítása érdekében az állam:

c) elősegíti az egsszséges életmód é§ a szabadidösport ryakorlása feltételeinek

megteremtését,
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d) a töwéaybcn, a költsógvetési törvényben, az államh áatartás működésóre vonatkozó

jogszabályokban, valamin-t az államí sportcélú támogatásokrót _saólí miniszteri

rendeletben meghatírozottak szerint . elsósorban a sportfejlcsztési programokon

alapuló támogatis elótórbe helyezésével, pályrizati riton tÖrténő források rendelkezésre

bocsátásával- t&ztveEza"ersiuysport, az utánpótlás_nevelét,az iskolai és diáksport, a

fiiiskolai-cgaeíemi ,port, . áUbiirOrport és a iogyatékoqok sportja, valamint a belyi

uor.o.rloilatok álÜt eúótott sportfeladatok íinanszírozásóban,
e) az esélye§lenlóség jegyében támogatja a gyermek, és ifjúsági sportot, a nők és a

családok sportját, 
" 

iitifrv"s belyzeti tirsadáirni csoportok, valamint a fogyatékosok

sportját,

A közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megielölést"

5. Az AlapíNárry induló vagyona;

Az Alapíto által iendelkezesi; bocsátott összesen 20.000,_Ft, azazhúszezer forint,

Az Atapító és a csatlak ozók azAlapífvány részére juttatott vagyont nem vonba')1 9 *
nem követelbeti vissza . Ezt l rendelkezest megíeleiöen alkalmazni kell az Alapító és a

csatlakoá iogutódiára is-

Az Alapi§ány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott

módon ketl kezelni ec felbasználni,

6. Az Alapíwány jellege:

Az Alapítvány nyitott, így valamenny! magrar és külfoldi természetes és jogi személy, vagy

bármely *ugy*or"Ág7^ey r1rmtoíto"oirég csatlakozhat az alapítvanyi cél megvalósítása

érdekében. A csatlakozó köteles elfogadni L elapíwány alapító okiratában részletezett

célokat.Atámogataspénzbeliésnemplénzbelitámogatasegyarántlehet'AzAlapítványhoz
történő - Kuratórium által elfogadott _ csatlakúsok, valamint az Alapítvány részére

nyrijtott pénzbc$- áo"o, pooóefi támogatások az Alapí§ány feletti alapítói iogok

g}aítorlására való jogot nem teremtenelc

Áz Alapítvány határozatlan idötartamra jött létre,

1. Az Alapítvány hozzájárul a társadalom c§ az egyén közös _sziikségleteinek
kielégítéséhez, anien;ri# az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete

célcsopörtra vonatkoió 
"d"tui 

alapján az Atapíwány_ szolgáltatásai az Alapítvány

kuratóriumi kgj;il; ;uoúnn"tóio, iirrentesein kívül más személyek számára is

hozzáférhetóek

\

l

v.Éy
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lét leaórt ndeti év€ votew

e) kö*bnrcnÉ tevélcsnységónek ellótásót tartómn (két év átlaÉábnn) leÉglóbb tÍ*

.
Az Alaplfváay az Ec§. 32.§ (4) é§ (5) bekezdései szerint a közhasznú jogállás

feltételeinek megfelcl.

9. A közbasznú szelvezetek bírósági nyilvántrrtásból való törlesére a 20l1. éviCD{XV.
íörvóny 4S. valamint 49.§-ai ez irányedóak.

I1.

AZ ALAPÍfi Áxy vacYoNA, FELHA§zNÁlÁsn

l. Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az Alapí§ány cétjainak megvalósítlse érdckében az Alapítvány teljcs veg_vona és a
csatlakozások lcljes összegben felbaszaólbatóek

Az Alapító és a csatlekozők az Alapítvóny réslérejuttatott vrgyont vonhatja el és nem

követelhetik vis§zt.

Az Alapi§ány vagyonát cétjának megfelelöeB, az alapító okiratban meghatározott
módon kell kezelni és felhasználni.

2. hz Alapítvfuiy pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes

szolgáltatast is elfogadhat, melynek elfogadásaról a Kuratórium dönt.

3. Ae Alapítvány váttót, ille§e más hitelviszonyt megtcstesítő értékpapírt nem bocsáthat

ki

4. Az Attpítvány támogatást egyéni kérelmek alapján is nyújthat, ha a támogatott

személyek yts/ §zeneietek tevékenysége n alapí§ányi célokhoZ kapcsOlódik, azok

megvalósítását segítil

Az Alnpítvány ez alapí§ányi cél megvalósításával közvetlenÜl ÖsszefÜggÖ gazdasági

tevókenyeé g v bgzásir. e j o gosult" /Ptk. 3 : 3?9. § (2Y
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§. Ha az Alapítvány bármely cét szerinti juttatását pályázathoz köti, a pályázat nem

tsrtglmazhaí olyan feltétcleke| amelyekből - ^L 
eset Összes kÖrÜlménycinek

mórlegelcsével _ megátlapítható, bogy a pálytízatnak elóre megbatározott nycrtese Yan

(színtút pályázet). Színleit pólyázat a cét szerintijuttatfs'-alapjául nem szolgálhat.

ó. Az Alapítvány ösztöndijat ós eryszeri támogatást is nyújihat, valamint az alapítvánYi
célok mind hatikonyabb mcgvalósítása érdekében f,ő- é§ mellékállású alkalmazottat is

fogtalkoztathat. Az Atapí§ány munkavállatói szemben a munkáltatói jogokat az

Alapí§ány képviselője gyakorolja. ]

?. A közhasznú §zgrvgzet gazdálkodási_vállalkozási tevékenységénok fejlesztéséhez

közhasznri tevékenységét veszélyeztetó mórtékű hitelt nem vehet fel.

nL
AZ ALAPÍTVÁI{Y GAZDÁLKODÁ§A

t. Az Alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítáSa érdekében

vagyonávai oorir"o gazdálkodik, alapítvány elsfilegcscn gauJasági-vállalkozási

tevTkenyseg íolylatásáia nem alapítható. Az Alapítvány a létesítő okiratban

megbatiroion .ct szerinti tevékenyseget_ kiizhasznú szervezet esctóben, ideértve a

köz}asznú tevékenységet is- fotytathat és- célja megvalósítása gazelasági feltóteleinek

biztosítása érdekében_ ga7daslgi-váltalkozási tevókenységet is vógczhet, amennYibsn ez

nz atapc§l illetve közhasznri célok szerinti tevékenysóget nem l,eszélyeltcti,

2, 
^z 

Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási

tcvékenysdgéból szármrzó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait)

elkiilönitetten kell nyilvántartani.
A közhasznú szervózet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt

létesítö okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kcll forrlítania.

3. Az Alapí§ány bevótelei;
a) alapítótfl kapott beíizetés, valamínt az alapító által az alapítvány rendelkezésóre

bocsátott vagyon;
b) gazdasági]vátlaltcozási tevékenységböl (szolgiltatás nyújtásáből\ származó bevétel

c) a köttségvctési támogatás
ca) a píryaot útján, valamint egyedi döntéssel kapotí költségvetési támogatás;

cr1 az Európai Únió strukturális alapjniból, illetve a Kohéziós Alapból származÓ, a

költségvetésböl jutatott támogatá§
cc; af EuropaiUnio költségvetéséből vagy más áIlamtól, nemzctközi szervezettől

származő támogatás
cd) a rzemé}yi jövedelemadó meghatározott részénck az ailőző rendelkezése szerint

kiutnlt összege;
d} az állambáziartás alrendszereiböl közszotgáltntási §zerződós ellenórtékeként szcrzett

bevétel
e) mfu arerrffiettill illptve magán*zemélytől kapott adomány;
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f) befekteüési tevékenységből származó bevétel
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

4, lv lúagítvány költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti ftözbasznrl) tevékenységbez közvetleqül kapcsolódó költs€ek;
b) gazdasági_vállalkozási tevékenységhez (szotgálfitás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) az alapítvány stnrvezetének működési költségei (ideértve az admi4iszJráciő költségeit
es ez egyéb felmcrült közvetett költségeket), valamint a több tevókenységhez használt
immateriális javak óe tárryi eszközók értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség

Az Alepí§ány gazÁálkodására és adornány§yűjtésre egyebekben a 20lt. CLXXV.
tönény V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó.

5. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselót, a támogatót, az önkénte§t, valamint e

személyok közcli boaátartozőiát- a bárki által megkötés nólliül igénybe vebetó

szolgáltatásolr, illetve az eglesület által tagjának e tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesító okiratnak megfelelö iuttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem

részesítheti.

ó. A közlrasznú sz€lTezctek fcletti adóellenőrzét ez adóhrtróság az állambáztartásból
szármtző (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenörzését törvóny eltórÖ

rendelkezése hiányában az Állami §zámvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások
íelbasználásának ellcnőrzesét a kiilön jogszabály szerihti cllenörzesi §ztrvez€t, a

kiizbasznú rnúködes feletti töruényességi ellenörzést pedig a rcá irányadó szabályok
szerínt az ügyészség látja el.

Iv.
Az ALApírv Árry KöNyvvE ZETÉ§É,NEK BE§ zÁlaolÁ s l R§NDJE N EK

§zABALYAI

1. Az Alrpí§ány beszámolója tsrtelmaua:

a) a mórleget (egyszerűsített mórleget)
b) az,eredmény kimutatást (egyszerüsített mérleget)
c) kettős könytvitel esetében a kiegészitö mellékletet

2. Az Alapí§ány köteles a jóvábegyásra jogosult te§tület által elfogadott beszámolóját-
kötelező könywizsgálat esetén a könywizsgálói záradékot vegy a záradék megadásának

" elutasítását is tartalmaző független könyvvircgálói jelentéssel együtt- az adott Üzlcti év

mérlegfordutóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni Ós kÖzzótenni,

kötelezó könywizsgálat esetéu ugyanolyan formában és tartalommal, mint amclynek
atapján a könywizsgáló a bcszámolót felülvizsgálta.

Az, Alapífvány eves beszámolóját a kuratórium egyhangúlag fogadja el.
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Az, Alapítvány kötetes a beszámoló jóváhagyásával egyidejÜleg kÖáasznúsági

meltékleiei kósdteni, amelyet a beszámolóval azonos módon kÖteles letótbe belYezni és

közzéíenni. lLl Alapítvóny bcszimolójába bárki bclekintbet, ille§e abból srját

költségóre másolatot készíthet.

A letétbe helyerett beszámolót a civil szer"yezetek bírósági nyilvántartásáról és aa ezlj,l

ósszefrggó cljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon ketl

közétei-ni, vilemint adateinak lek€rdezését a Civil Információs Portál srÁmára

lehetóvé kell tenní.

3. Az Atapltvány beszánolójára egyebekben e számvitelrÖl szóló tÖrvény, valamint az

annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet elÖÍrásait kell alltalmazni.

4, tlz Alapí§ány nyílvántertásaira cgycbekben a _reá irányadó könywezetósi

szabályokat lretl atiolnraznilzall.-bory a ÚÓzbacanú jogállású szervezet kíaárílagketiős
könywitelt vezethet.

v.

::" ^?, ^LAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA

l. Az Alaplwany kezelö szerve: a Kuratórium, melynek létsáma 6 fő,

Az Alapíwány Krrratóriumfuak tagiai :

l. Dr. Szilvásy György Péter (an.: Berczelly Johanna Erzsébet)
lakcím: l l05 Budapest, Mádi u- l6-

2, Sarkfuiy Péter (an.: Dux Klára)
lakcím: l l82 Budapest, Királyhágó u. 73lb,

3. Déri Csaba (an.: Papp Erzsébet)
lakcím: l l44 Budapest, Szentmi}rőlyiút26lb.

4. Dezsó Ágnes (an.: Deli Piroska)
lakcím: 222aY*sés, Angyal u. 5.

5. Soós Sandor (an.; Németb Julianna)
lakclm:2l 19 Pécel, Zsigmondi u. 2,

6, Gelencsér László (an.: Honátb lrma)
lakcím: 1l7l Budapest, Anna u, 5,

A Kwatórium elnöke és az Alapítvany képviselóje (önállóan): Dr, Szilvásy György Péter
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2. A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kérte fel, amcly megbízatás csak
indokolt osetben 12013. éyi V. törvény 3:398. §. (2) bekezdés] vonbató vissza. ,{

A}apt+vánx, A kurntórium tagjai tevéltenységülret"tórsadalmi munkában végzilt,
azonban a tevékenységük ellótásával kapcsolatos igazoltn ós indokolt költségeket az
Alapítvány résztikre megtéríti.

A közhasznű szleryel*lí mcgszűnóséí követó 3 évig nern lehet rnás közhasznú szervezet
vezető tísztségviselője az a §zemély, aki korábban olyan közhasznú szervezet .vezető
tisztségviselóje volt- annak megszűnését megelözó évben legalább cgy évig-,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úry,,hory az állami adó- és vámhatósággal
nyilvántariott edó- ós vámtartoását nem egyenlítette ki
b) amellyel szemben az állami adó- es vámhatóság iclentös összegű adóhiányt tárt
fet
c) amellyel szemben gz állgmi adó- s§ vámbatóság üzletzárás intézkedest
alkalmazotq yag§ üzletl*áríst helyettesító bírsógot szabott ki
d) amelynek adószámit rz állami ade,es vámbatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfii ggesztette, illetöleg rörólte.

A vezetó tisaségviselö, illetve az ennek jelolt szrmé.ty köteles vatamenn_vi érintett t<iztrasznu

§zervezotet előzctesen tájékoztarri arról, hogy ilyen tisaseget egyidejüleg más köáasznú
szety elptttél is betolt.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lernondásával,
- vissznhívással,
- a kuratóriumi tag cselekvőképessegének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
- a kuratóriumi taggal szenbeni kizáró vag5l összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- illg§e j€srős bírósági batározat hatálya alá esó szemóly esetében, ha az ítélet egy évet
elérö szabadságvesztóssel jár.

Nem jelölhető ki, illewe nem hozható létre olyan kezeló szerv (Kuratórium), amelyben az

Alapitó - közvetlenül va1y közvetve az Atapítvriny vagyonának felhasználására

megbatározó befolyrist gyakorolhat í2013. évi V. törvény 3:397. §. (a) bekezdés|.

A Kuratórium tagiaival szemben támasztott követelmények ós kizáró okok (Ptk 3:22. §,
Ptlt 31397. § (3) bekezdés):

- A Kuraüírium tagja az I n wkorú szcmély lehet, akinek cselekvóképességót r
tevókenysóge eltátá§á h oz szü kséges kö rbeu nem korlát ozták.

- - Ha a kuratórium tagia jogi személy, a jogi személy köteles kijclölni azt a természetes

szemétyt, aki s vezető tisztségviselői feladatokat nevében cllátja. A vczető
tisásógviselőkre vonatkozí srabályokat a kijclölt személyre is alkalmazni kell.
_ A Kuratóriumi tag ügyvezets§í feladatait személyesen köteles ellátni.
- Nem lehet az Alapitvány kuratóriumi tagia az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetesre ítóltck, amíg a büntetett elÖÓlethez fűzödö

bátrányos következmények alól nem mentesiill



_ Nem lebsl az Alapítvány kuratóriumi tagja az, akit e foglalkozástól jogerÖsen

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogcrös bírói ítólettcl cltiltettak, az eltiltás
hatálya alatt gz ítéletben megielölt tevékcnységet folytató jogÍ szcmély vezetÖ

tísztségviselóje nem lehet
- 

^z 
eltiltást kimondó határozatben megszabott időtartamig nem lshct vezető

tisatságviselőaz,akít eltiltottak avezető tisztsegviselői teyékenységíól.
. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a

kuratórium tagia.

3. A Kuratórium dönt a pénz es más alapltványi tulajdonban lévő eszhözök alapítványi
célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéleséről, pályázatok kiírásáról,
elszámolísok bekérésóről, csatlakoások elfogadásáról. 

^z 
Alapító felhatalmaz:Ia 

^Kuratóriumotn bory saiát működesi rendjét külön szabályzatban
meg;határozzalszabályozza. Fclhatalmazza továbbá a Kuratóriumot az éves költSegvetósi
tervek készítésére.

4. A Kuratórium szükség szerinq de évente legalább két alkalommal ütésezik,

5. A Kuratóriumot az elnök _ az elnök akadályoztatása esetén bármcly két kuratóriumi
tag együttesen - írásban hívja össze Kr.faffinno*€-kuf€+óri

mi+}ntk
SzabáIyszerünek az összehivás akkor rninösül, ha a

tagok c,ülésról legalább nyolc nappal az ülés idöpontját megelőzöen írásban értesülnek
(igazolható módoni ajánlott felrdóvevény, á§ételi elismervény, stb.), és az ülés

targysorozaüiról leírást kapnak, A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülé§ összehívását a cél es az ok
megjclölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke kötclcs a kérelem
beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés összchívásáról, Ha
ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium Ülését a

kérelmet előteriesztő tag is összrhívhatja.

A Kuratórium összehívására vonatkozóan a fentieken kívül a Ptk.3:17. § előirásait kell
alkalmazni.

6. A Kuratórium ülései nyilvárrosaki zárt ülés elrendelésére és megtartására nevesített
konkrét esetekben (pl.: különösen védett egészségügyi személyes adatok, személyiségi
jogok, az adatvédelmi szabályok védelme érdekében, stb.) kerülhet sor. A Kuratórium
akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehivott ülésen ahatározaí meghozatalakor a

tagok lego}áSkétharmada jelen van.
b

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással. a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével,
, Bármelyik kuratóriumi tag kérésére a

sravaástii*osan kell megartani. A Kuraiórium batározathozatalakor a Ptlc 3:19. § (2)

bekezdésében foglaltakat is íigyelembe kell venni.
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7. A Kuratórium hatiározatho zatalőbannem vehet résza aza szeméty, aki vágy akinek közeli
bozálartozója |2013. évi V. törvény 8. könyv,8:1. §. l)|, élettársa (a továbbiakban egytitt:
houátmtozó) a hatátozat al apj átt

- kötelezÉttség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármityen más elönyben részesiil, illewe a me§kOtendö jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minösül elönynek az Alapítvriny cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötes nélkül igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás.

vI.
Az AL 

^?lTvÁNY 
tvtűxöoÉsB

l. A kuratóriumi ülésekröl minden esetben edél€*et§ jegyákönyv készül, amelyből
megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, idöpontja és hatálya. illetve a döntést

támogatók és ellenzók szimaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye
név szerinti megielöléssel. A jeg"vókönyv 1jy12l61arza az ülésen hozott határozatokat

sorszimmal ellátva.

A jegraökönlrel az Alepítvíny képvbelóje készíti el es írja alá, melyet két kuratóriumi
tag gláirásával bitelcsít. A a}éke**éit+-a jegyzökönyvet, mint a határozatok

nyilvántartrását szolgáó obratot, lefizve és sorszámozva kell az AlapíWány iratai köá§
megórizni, folyamatos kezeléset az Alapitvárry képviselöje látja el.

A jegyzőkönltet az Alapítvány képviselóje készíti el és írja alá, mclyet két kuratóriumi
teg aláirásával bitelesít

2. A Kuratorium döntéseit a döntes idópontját követö két héten belül irasban - igazolható

módon _ a Kuratórium elnöke írásben kőzli az érintettekkel, valamint az Alapítvány
képvisctője az Alapíwány szekhelyén a §zent Lásztó Gimnázium- mint közintézményi
tcdilet - faliújságán/lrirdctótábláján kifiiggesai, Amennyiben a döntés nagyobb

nyilvánosságot érint, azt országos napilapban kell közzétenni.

Az Alapitvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány szekhelyén -
az Naiíwány kfuviselójével elózetesen egyeáetett időpontban - barki betekinthet, arról saját

költségére másolatot készíthet.

3,' A Kuratórium évente egys7§í ersxeo.s,.náeilapbaá az Alapítvány székhetyén (§zent

László Gimnázium _ mint közintezményi terület - faliújságán/hirdetőtábláján l hónaP

idötrriamra törtónő) történö kifiiggesztéssel nyilvánosságra hozea az Alapítvany

szolgátatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetÖségeket, illeWe

" azolirnértékét és feltételeitn valamint a mtiködésról készült szakmlri,penzügyi besámolót. Az
, Alapíwárry által nyújtott cél szerinti juttatrások baíki által megismerhetóek.

4,AzAlapítványbankszámlájafelettaKuratóriumképviselóje@
m-a*rrrma;_* rendelkezik aláírási

joggal, aki& urcgfelelrek a 2013. évi V. törvény vonatkozó paragrafusában foglaltaknak,
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5. Az Alapí§ány Kuratóriuma ya§r annak tisztségviselóje által a feladatkörének
ellátása során barmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A
tisztségviselő az álíala e minőségben az Aln{tványnak okozott kárért a
szerzödésszegéssel okozott kárért való felelösség szabályai szerint felel.

Az Alapítvány tartoásaiért saját vagyonávgl felel. Áz Alapítvány alapítója - a vagyoni
bozzájárutásának megfizetésén túl - a szerlel*t tartozásaiért saját vagyonával nem fclel.

6, Az Alapítvriny közvetlen politikai tevékenységet n€m folytat, szervezete pártoktól
fiiggetlen és azoknak anyagi üimogatást nem rtyújt, illetve azoktól támogatást nem kap,
továbbá orsággyűlési képviselői, valamint megyei, fővfuosi önkormányzati választáson
jelöltet nem állít, és nem támogat. Nem állit jelöltet továbbá az Európai Parlamentbe, megyei
jogú város képviseló testiiletébe, nem jeltil polgármesteri posztra.

7. Amennyiben az Alapítvány befektetesi tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési
szabályzatot készít, és azt egyhangulag fogadja el.

vn.
FElÜcypt ö BIzoTTsÁG

_- j,

l. Az Alapi§ány éves bevétele nem éri el az éves 50.000.000.- Ft-ot, így az Alapító a
Kuratóriumtól elkiilöníilt Fclüryelő Bizottságot nem bozott lótre. Amennyiben az éves
bwéúel a 2011. évi CLXXV. törvény 40. $ban meghatározott összeget meghaladja, ú8y
az Alapítő haladéktalanul intézkedik a Felügyelö Bizottság létrehozásáról.

vlu,
zÁnó RENDELKEzÉ§EK

l. Az Atapítvóny csetleges megszúnese esetón a 2013. évi V. törvény 3:403.-3:404. §-ia az
irányadóek Az Alapíívány rnaradék varyonát - a hitelezők kíelegítése után - más
basonló célú alapítvány támogatására kell fordítani,

u,

2, A jelcn alapltó okíraíban nem szabályozott kérdésekben a 20l3. évi V. törvény 3;l. § -
3:48, § ós a 3:378. § _ 3:404 §-ai; az egyesülesi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
n civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. töívény, a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezael összefüggő cljárási szabályokról
szoló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a 330Bafi (XII.30.) kormányrendelet
rendelhczéssi szerint kell eljárni.

3. Az Alapí§ány jogi személy. Jelen Alapítvány a közhasznú jogállását a Fővárosi
Törvónyszék közhasznű szewuelként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.
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4. A közbasznú szervult a közbasznú jogállásának megszűnésekor kötcles
köztartozísait rendezni, illetve közszolgáltrtás eltítására irányuló szerzÖdésbÖl credö
kötelezettségeit idöarányo§an teljesiteni.

5. Alulírott, mint az Alapítvány Alepítóia igamlom, bo§ a 20ll. évi CLXXXI. törvény
38. -dnak (2) bckadése alapján jelcn alepító okirat egyseges szerkezetbe foglalt szövcge
megfelel az elepltó okirat módosítósok alepján hetályos tartalomnek.

Jelen rlapító okiret e Fővárosl Törvénynék jogcrös végtésével lép hatálybe.

Jelen egységes szerkczctbe foglelt alepító oklrat módosítás - a jelenleg mródosítani kért,
vastagon szcdett r&zeken kírrül - mindenbeu megegyezik a hrtályos, 1998. május 15,én

kelt, elapító okirat módosítácsrl.

Kelü Budapest 2015. szeptcmber 2l.
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