
Alapitvlny a ji5vo nemzed8k68rt 
(szekhelye: 23 1 0 Szigetszentmiklos, Tokoli utca 30 / A.) 

modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt, 

2014. majus 27-i 

Alap i t6  o k i r a t a  

A Polgari T6rvenyk6nyvrdl sz616 201 3. evi V. tdrveny [Pt k.] 6s az egyesiilesi jogrbl, 
a kozhusznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek miikod&serdles tamogatasar61 sz6lo 
201 1. evi CLXXV. tiirveny [Civil tv.] igen jelenetds mertekben mbdositotta es 
ujraszabalyozta az alapitvanyok, valamint a k6zhasznu szervezetek miikddesenek 
szabalyait. 

A Civil tv. 75. 3 (5) bekezdesenek rendelkezese ertelmeben az Alapitvany 2014. majus 
31. napjaig kezdemenyezheti az e t6rvenynek megfeleld k6zhasznusagi nyilvantartasba 
vetelet, melyhez az Alapit6 okiratat is megfelelden modositani kell. 

A Polgan Tiirvenykonyvrdl sz616 2013. evi V. torveny hutalybal&p8sevel osszeflggd 
atmeneti es  felhutalmazb rendelkezesekrdl szbl6 2013. evi CLXXVII. ttiirveny [Ptke.] 9. 3 
(2) bekezdese akkent rendelkezik, hogy az Alapitvany a Ptk. hatalybal&peset kBvet6 elsd 
Alapit6 okirat mbdositassal egyidejiileg koteles a Ptk. rendelkezeseivel osszhangban all6 
tovcibbmiiklid~serdl donteni, es az errdl sz616 alapitbi hutarozatat a nyilvantart6 
birosaghoz benyujtani. A Ptke. 1 I. 5 (I) bekezdese ertelmeben pedig az Alapitvany eme 
els6 Alapitd okirat mbdositcissal egyidejiileg koteles annak mindazon rendelkezeset 
feliilvizsgalni 6s mddositani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabalyainak. 

Az AlapitBk eleget t&ve e torvenyek szerinti kotelezetts&giiknek, 2014. ma'jus 27. 
napjan dontott arr61, hogy az  Alapitvany tovabbra is k6zhasznu szervezetkent, valamint 
a Ptk. rendelkezeseivel dsszhangban kivcin tovabbmiik8dni. 

Ez okb6l az Alapito 2014. majus 27. napjan, egyiittal a Civil tv. 6s a Ptk. hatalyos 
rendelkezeseinek megfeleldn m6dositotta az Alapitvany 2006. marcius 27. napjan kelt 
AlapitB okiratat. 

Az Alapitd okirat e m6dositcisa soran a szem&lyeben valtozatlan Alapit6 azonban nen 
val toztatta meq az Alapitvany nevet, szekhelyet, ckljat, tevekenyseget, a jogutod 
nelkiili megsziinese esetere kijel6lt kedvezmenyezett szemely&t, a mar teljesitett vagyoni 
hozzajarulasukat, valamint nem csdkkentettek az Alapitvany vagyonat, tovabba nem 
valtoztattak a vezetd tiszts&gviseldk 6s a feliigyeld szerv tagjainak szem6ly6n sem. 

Az Alapito figyelemmel az igen jelenetds mkrtekben mbdositott, es teljesen megvaltozott 
struktiirajic uj jogi szabalyozcisra - eme alapvetd erdemi rendelkezesek tartalmanak 
valtozatlanul hagycisa mellett - egyebekben e mbdositassal a 2006. mdrcius 27. napjan 
kelt egyseges szerkezetbe foglalt Alapitd okiratot - a szamos uj jogszabalyi 
rendelkezesekhez igazitas 6s igy a jobb attekinthetdseg c&ljab61- va lamennui PO ntia 
tekinteteben mddositotta, kieqeszitette,  szamozasait  valtozatta, e s  telies 
eq8szkben ujraszerkesztette.  

Egyidejiileg a nagyszamu mddositast az Alapito a kBvetkez6k szerinti teljes egeszeben uj 
szerkesztesii jelen egyskges szerkezeti i  Alapit6 okiratba foglalta. 



1 .) Az Alapitvany letesitesere irhyulo alapitoi akarat kifejezese: 

Az Alapit6; 

Kardos Istvln ~ l t a l l n o s  Iskola i s  Kozgazdaslgi 
Szakkozipiskola 

(korabban: Szigetszentmiklosi 3. sz. ~ l t a l h o s  Iskola) 
szekhelye: 23 10 Szigetszentmiklos, Tokoli utca 30/A. 

(a tovabbiakban: Alapito) a Polgiiri Torvenykonyv rendelkezeseinek megfelelden a 
Alapitvlny a jovo nemzedikkirt (a tovabbiakban: A lapit van y) letrehozasat 
hatat-ozta el a kijvetkezdk szerint: 

2.) Az Alapitvhy neve: 

Alapitvlny a jovd nemzedikiirt 

Az Alapitvhy mukodese s o r h  - a kozhasznusagi nyilvhtartasba vetellnek teljes 
iddtartama alatt - jogosult haszndni a kozhasznu megjelolest. 

3.) Az Alapitvhy szekhelye: 

2310 Szigetszentmikl6s, Tokoli utca 30/A. szlm. 

Az Alapitvhy e bejegyzett szekhelyirodajaban biztositja a reszere cimzett 
jognyilatkozatok fogadasat, 6s a jogszabdyokban meghatiirozott iratainak 
elerhetdseget. 

4.) Az Alapitvhy tartos, kozirdekii celja: 

4.1 .) a nyelvi oktatas, 

4.2.) a szhitastechnika oktatasa, 

4.3.) a testi neveles teren, 

a korabbind lenyegesen magasabb szintre emelje annak mindseget, bdvitse a 
lehetdsegeket. 

5.) Az Alapitvany tevekenysege: 

5.1 .) Az Alapitvhy celjainak eleresehez kifejtendd tevekenysege: 

a) Az Alapitvhy adomhyokat @jt es thogatokat  keres ciljai megvalositasChoz. 

b) Az Alapitvhy a kapcsolatteremtesi lehetdsegeket felkutatja orszagon kiviil Is 
orszagon beliil mas, hasonlo tevekenyseget folytato tiirsadalmi szervezetekkel, 
az eredmenyes mfikodesehez sziikseges egyfittmfikodes is  informaciocsere 
biztositas5ra. 

5.2 .) Az Alapitvhy kozhasznii tevekenysege: 

a) Az Alapitvhy kozhasmu tevekenysege oktatas-nevelesi tevekenyseg anyagi 
thogatasa ,  amelyet az dlam dtal  ellatando neveles-oktatas [2011. evi CXC. 
tv. 2. 3 (1) bek.] kozfeladatChoz kapcsolodoan vegzi. 

b) Az Alapitvhy tagsaggal nem rendelkezik, igy a kozhasznu szolgdtatasaibol 
csak masok reszesiilhetnek. 

c) Az Alapitvhy gazdasagi-vdlalkozasi tevekenydget csak az alapcel szerinti 
kozhasznu tevekenysege megval6sitasat nem veszelyeztetve vegez. 

d) Az Alapitvany vdtot, illetve mas hitelviszonyt megtestesitd ertekpapirt nem 
bocsathat ki, tovabba gazdasagi-vdlalkozasi tevekenysegenek fejlesztesehez a 
kozhasznu tevekenyseget veszelyeztetd mertekii hitelt nem vehet fel. 



e) Az Alapitvhy gazddkodasa s o r h  elert eredmenyet nem osztja fel, azt a jelen 
Alapito okirataban meghatiirozott kozhasznu tevekenysegere forditja. 

f )  Az Alapitvhy kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete 
piirtoktol fiiggetlen es azoknak anyagi thogatas t  nem nfljt. 

6.) Az Alapito dtal  az Alapitvhynak teljesitendd vagyoni hozzaj&rulas: 

a) Az Alapito vagyoni hozzaj&ulasa 100.000,- Ft volt, melyet az Alapitvby 
letrehozasakor miir hihytalanul az Alapitvby rendelkezesere bocsajtotta 
akkent, hogy azt penzintezeti s z h l k a  befizette. 

b) Az Alapitvby torzsvagyona a jelen modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt 
Alapito okirat alhirasat kovetden 100.000,- Ft, melynek csak a hozama 
haszndhato fel az alapitvhyi celokra. 

7.) Az Alapitvby elsd vezetd tisztsegviseldi, az dlando belfoldi lakohellyel rendelkezd 
hiirom termeszetes szemelybdl dl6 Kuratorium jelenlegi vezetd tisztsegviseld 
tagjai: 

Becz Peter elnok 
anyja sziiletesi neve: Szab6 Miiria 
sziiletett: Szigetszentmiklos, 1957.01.08. 
lakohely: 23 10 Szigetszentmiklos, Tokoli u.  90/C. 

Gar26 Zoltiin tag 
anyja sziiletesi neve: Kal16 Terezia 
sziiletett: Budapest, 1964.05.25. 
lakohely : 23 10 Szigetszentmiklos, Fiirdd u. 4. 

Hohl LBsz16 tag 
anyja sziiletesi neve: Der Rozaia 
sziiletett: Budapest, 1959.08.04. 
lakohely: 23 10 Szigetszentmiklos, Akacfa krt. 9. 

8.) Az Alapitvby letesitesenek ideje: 

Az Alapito hatiirozatlan iddre hozta letre az Alapitvhyt. 

9.) Az alapitvhyi vagyon kezelesenek es felhaszndasanak szabdyai: 

a) Az Alapitvhy a vagyonat a kozhasznu celjhak megfelelden haszndja, es a 
jelen Alapito okiratban meghatiirozott modon a Kuratorium kezeli. 

b) Az Alapito es a csatlakozo szemelyek, valamint ezek jogutodjai az Alapitvhy 
vagyonat nem vonhatj* el, 6s a rlszere dtaluk juttatott vagyont nem 
kovetelhetik vissza. 

c) Az Alapitvby vagyona terhere a celjhak megvalositasaval osszefiiggesben 
annak a szemelynek juttathato vagyoni szolgdtatas, akit a jelen Alapito okirat, 
illetve rendelkezeseinek megfelelden a Kuratorium kedvezmenyezettkent 
megjelol. 

d) A Kuratorium a kedvezmenyezett reszere szol6 juttatasrol rendelkezd 
donteseben a teljesiteshez sziikseges modon meghatiirozza a kedvezmenyezett 
szemelyt, a neki jar6 szolgdtatast is a teljesitis iddpontjat, valarnint a juttatas 
felteteleit. A Kuratorium e donteset irasban, bizonyithato modon kozoli a 
kedvezmenyezettel. A Kuratorium csak abban az esetben teljesitheti e juttatast, 
amennyiben a juttatas felteteleit a kedvezmenyezett irasban, bizonyithato 
modon elfogadta. 



e) Az Alapitvhy a Kuratorium tagjait, a Felugyelii Bizottsag tagjait, a thogatot ,  
az onkentest, valamint e szemelyek kozeli hozzatartozojat - a b&-ki dtal  
megkotes nelkul igenybe veheto szolgdtatasok, juttatasok kivetelevel - cel 
szerinti juttatasban nern reszesitheti, nern is reszesiti. 

f )  Az Alapitvhy a nyilvhos miikodese kereteben a szolgaltatasait es  a juttatasait 
is csak nyilvhosan, b&-ki s z h & - a  ellenorizhetden teljesiti. 

10.) A kuratoriumi tagsag szabdyai: 

10.1 .) A kuratoriumi tagsag keletkezesenek szabdyai: 

a) A Kuratorium h&-om termeszetes szemelybol d l ,  akik koziil legalabb 
kettdnek dlando belfoldi lakohellyel kell rendelkeznie. 

b) A Kuratorium az Alapitvhy ugyvezeto szerve. A Kuratorium tagjai az 
Alapitvhy vezetd tisztsegviseldi. 

c) A Kuratorium elso tagjait az Alapitvhy letrehozasakor - a 7.) pontban 
jelzettek szerint - az Alapit6 az Alapito okiratban jelolte ki. 

d) Ezt kovetden a Kuratorium tagjait az Alapito jeloli ki akkent, hogy elnokot is 
ket tagot jelol ki. A kuratbriumi tagsagsag a kijelolt szemely d ta l  irasban 
torten6 elfogadasaval jon litre. 

e) A kuratoriumi tag, illetve az ennek jelolt szemely koteles valarnennyi erintett 
kozhasznu szervezetet eltizetesen tajekoztatni arrol, how ilyen tisztseget 
egyidejuleg mas kozhasznu szervezetnel is betolt. 

f )  A kuratoriumi tagsag hatiuozatlan idore szolo. 

g) A kuratoriumi tagok az ugyvezetesi feladataikat szemelyesen, is az 
Alapitvhy erdekenek megfeleliien kotelesek ellatni. 

10.2.) A Kuratorium tagjaira vonatkozt, kizk6 Is osszeferhetetlensegi szabdyok: 

a) Kuratoriumi tag az a nagykofi szemely lehet, akinek cselekvbkepesseget a 
tevekenysege ellatasfioz szukseges korben nern korlatozt*. 

b) Az Alapitvhy kedvezmenyezettje Is annak kozeli hozzatartozoja nern lehet a 
kuratorium tagja. 

c) Az alapito 6s kozeli hozzatartozoi nern lehetnek tobbsegben a 
kuratoriumban. 

d) Nem lehet kuratoriumi tag az, akit buncselekminy elkovetese miatt 
jogerosen szabadsagvesztes buntetesre iteltek, amig a buntetett eldelethez 
fuzodo hatrhyos kovetkezmenyek do1 nern mentesult. 

e) Az eltiltas hatdya alatt nern lehet kuratoriumi tag az, akit e foglalkozast61 
jogerds biroi itilettel eltiltottak, amennyiben az iteletben foglalkozaskent az 
Alapitvhy dtal  folytatott tevekenyseget jeloltek meg. 

f )  Nem lehet kuratoriumi tag mas kozhasznu szervezet megszuneset kovetd 
h k o m  evig az a szemily, aki korabban e mas kozhasznu szervezet vezetd 
tisztsegviseldje volt - annak megsziineset megeloz6 ket evben legalabb egy 
evig, es: 

fa) arnely jogutod nelkiil sziint meg ugy, hogy az dlami ado- es 
vhha tosagnd  nyilvhtartott ado- 6s vhtar tozasat  nern egyenlitette ki; 

fb) amellyel szemben az dlami ado- es v ~ h a t o s a g  jelentds osszegii 
adohihyt t&-t fel; 



fc) amellyel szemben az dlami ado- es vhhatosag  uzletlezkas intezkedest 
alkalmazott, vagy uzletlezkast helyettesitd birsagot szabott ki; 

fd) amelynek a d o s z h a t  az dlarni ado- es vhhatosag  az adozas rendjlrdl 
szolo torveny szerint felfuggesztette vagy torolte. 

10.3.) A Kuratorium tagjai nem riszesulnek tagsagi dijazasban. 

10.4.) A kuratdriumi tagsag megsziinesenek szabdyai: 

a) Megsziinik a kuratoriumi tagsag i r h t i  megbizatas: 

aa) hatkozott idejfi megbizatas eseten a megbizas iddtartamhak lejktaval; 

ab) megsziintetd feltetelhez kotott megbizatas eseten a feltetel 
bekovetkezesevel; 

ac) visszahivassal; 

ad) lemondassal; 

ae) a kuratoriumi tag haldaval; 

af) a kuratoriumi tag cselekvdkepessegenek a tevekenysige ellatas5ho.z 
sziikseges korben torten6 korlatozasaval; 

ag) a kuratoriumi taggal szembeni kizko vagy osszeferhetetlensegi ok 
bekovetkeztevel. 

b) A Kuratorium tagjat - sziikseg szerint tagjait - megbizatashak lej5rta eldtt 
az alapitvhyi cel megvalositashak kozvetlen veszelyeztetese eseten az 
Alapito irasban visszahivhatja. A visszahivast a kuratoriumi tag dtal  az 
Alapitvhynak legutolj&ra bejelentett lakcimire, ennek hihyaban a birosagi 
nyilvhtartasban szerepld lakcimere ajhlot t  tertivevenyes kuldemenykent 
kell megkiildeni. 

c) A Kuratorium tagja megbizatask61 az Alapitvhyhoz cimzett, a Kuratorium 
masik tagj5hoz vagy Alapitohoz intezett irasbeli nyilatkozattal bkmikor 
lemondhat. H a  az Alapitvhy miikoddkepesslge ezt megkivhja, a lemondas 
az uj kuratoriumi tag megvdasztasaval, ennek hihyaban legkesdbb a 
bejelentestdl s zh i to t t  hatvanadik napon vdik hatalyossa. 

11.) Az Alapitvhy szekhelyenek megvdtoztataska is  ezzel kapcsolatban az Alapito 
okirat modositaska az Alapito felhatalmazza a Kuratoriumot, es e jogat a 
hataskorebe utalja. 

12.) Az alapitvhyhoz valo csatlakozas: 

a) Vagyoni ju ttatas fejlben az Alapitvkyhoz - nyilvhtartasba vetelet kovetden - 
azon termeszetes es jogi szemelyek csatlakozhatnak, akik egyetertenek az 
Alapitvhy celjaval is  kozhasznu tevekenysegevel. A csatlakomi k ivho 
szemelynek nyilatkomi kell arrol is, hogy kozvetlen politikai tevekenyseget nem 
folytat, phrtoktol fiiggetlen es azoknak anyagi thoga tas t  nem nfljt, tovabba 
mindezt a jovdre nezve, a csatlakozasat kovetoen is kizkja. 

b) Az Alapitvanyhoz csak atlathat6 szervezetnek min6siil6 jogi szemely, illetve 
buntetlen eldeletfi termeszetes szemely csatlakozhat. 

c) A csatlakozni k ivho szemely e szandekat irasban jelentheti be a 
Kuratoriumnd (Csatlakozb szcind&knyilatkozat) . A csatlakozo 
szhdeknyilatkozatban - a rovid bemutatkozash kiviil - meg kell jelolnie azt, 
how pontosan milyen ertlkii vagyoni juttatast milyen hatkidoben is milyen 
egyeb feltetelekkel k i v h  az Alapitvhynak teljesiteni, tovabba azt is, hogy 



csatlakozasa eseten igenyel-e alapitoi vagy egyeb jogokat. 
d) A Kuratorium a csatlakozo szhdeknyilatkozatot haladektalanul megkiildi az 

Alapitoknak, is irasos javaslatot tesz a csatlakozas elfogadaska vagy 
elu tasitaska. 

e) A csatlakozas megengedeserdl az Alapito dont, mely donteset a Kuratorium 
haladektalanul irasban kozli a csatlakozni k ivh6  szemellyel. 

f) Kedvezd dontis eseten az Alapit6 csatlakozasi megdlapodast ir ala a 
csatlakozni k ivho  szemellyel, es amennyiben a csatlakozo szemely alapitoi 
jogok gyakorlaska jogosult, ugy az eldirt hatkiddben a csatlakozas 
bejelenteserdl valtozasbejegyzesi kerelmet nytijt be az Alapitvhy 
nyilvhtartasat vezetd birosagnak. 

g) Arnennyiben a csatlakozo szemely alapitoi jogok gyakorlaska jogosult, ugy a 
csatlakozasat kovetoen az Alapitoval kozosen gyakorolhatja alapitoi jogokat. 

13.) Az Alapitvhy gazdasagi tevekenysegenek folytatasa is ennek keretei: 

13.1 .) A gazdasagi tevekenyseg alapvetd szabdyai: 

a) Az Alapito okiratban meghatkozott celja megvalositasa erdekeben az 
Alapitvhy a vagyonaval on5Iloan gazddkodik, es - masodlagos kiegeszitd 
nonprofit jelleggel - az alapitvanyi cel megvalositasaval kozvetlenul 
osszefuggd gazdasagi-vdlalkozasi tevekenyseget is vegezhet. 

b) Az Alapitvhy celjka rendelt torzsvagyonnak mindenkor legalabb 100.000,- 
forintnak kell lennie, arnely nem haszndhato fel sem a cel szerinti, sem a 
miikodesi kiadasok finanszirozaska. 

c) Az indulo tdket Kuratorium mindenkor koteles kamatozo banki betetbe, 
dlampapirokba vagy mas biztonsagos ertekpapirokba kell befektetni, 
melynek az eves hozama felhaszndhato a cel szerinti es a mukodisi 
kiadasok finanszirozasara. 

d) A jelen Alapito okirat keretei kozott, a Kuratorium hatkozza meg az evente 
felhaszndhato penzeszkozbk merteket, dont a nem felhasznalhato tdke 
hosszabb t a ~  lekoteserdl. 

e) A Kuratorium az alapitvhyi celra rendelt vagyont (indulo t6ket) meghalado 
minden vagyont felhaszndhat az Alapitvhy celja megvalositasanak 
finanszirozaska 6s az Alapitvhy mukodlsi kdltsegeinek fedezesere. 

f )  Az Alapitvhy vagyonhak kezelesi joga ezt meghaladoan is a I<uratoriumot 
illeti meg. A Kuratorium feladata tovabba az Alapitvhy 
miikodokepessegenek fenntartasa. 

f) Az Alapitvhy javka adomhygyiijtd tevekenyseg kizkolag a Kuratorium 
irasbeli megbizasa is meghatalmazasa a l ap jh  folytathato. 

g) A Kuratorium b h e l y  cil szerinti juttatasat pdykzathoz kotheti, a 
pdykzatokra vonatkozo torvenyi rendelkezesek maradiktalan betartasa 
mellett. 

13.2.) Az Alapitvhy cel szerinti juttatasai p d y k t a t a s h a k  szabdyai: 

a) Az Alapitvhy - a Kurat6rium eldzetes dontese a l a p j h  - bkmely cel szerinti 
juttatasat nyilvhos pdykzathoz kotheti. Amennyiben a t h o g a t a s  pdykzat 
u t j h  tortenik, ugy a palykzatnak minden esetben nyiltnak, illetve a 
pdykzati eljarasnak szabalyozottnak kell lennie. 

b) A palykzati felhivasban irasban kozolni kell: 

ba) az igenybe veheto egyes konkrit tamogatasi lehetosegeket, azok 



mertiket is  felteteleit; 
bb) a pdyiizok szemelyi korere vonatkozo pontos adatokat; 

bc) a pdykzat tartalmha vonatkozo kovetelmenyeket; 

bd) a palykzat terjedelmire vonatkozo kovetelmenyeket, az esetleges formai 
eloirasokat, csatolando mellekleteket; 

be) a p d y k a t  benNjtashak helyet is  hataridejet; 

bf) az egyeb fontos koriilminyek megjeloleset; 

bg) az elbiralas konkret szabalyait. 

c) A pdyiizat nem tartalmazhat olyan felteteleket, amelyekbdl - az eset osszes 
koriilmenyeinek merlegelesevel - megdlapithato, hogy a pdyiizatnak eltire 
meghatkozott nyertese van (szinlelt pdyiizat), amely a cel szerinti juttatas 
alapjaul nem szolgdhat. 

d) A pdykat i  felhivasait az Alapitvhy minden esetben a Szigetszentmiklosi 
Kardos I s t v h  k t a l h o s  Iskola 6s Kozgazdasagi Szakkozepiskola 
www.kardosisko1a.h~ internetes honlapjh teszi kozze, melyeket esetenkent 
sajtotermekek u t j h  is nyilvhossagra hozhatja, tovabba az erintetteknek 
kozvetlenul is megkuldheti. 

14.) Az Alapitvhy szerveinek hataskore es eljarasi szabdyai: 

14.1 .) Az Alapitvhy szerveinek hataskore: 

a) Donteshozo szervkent az Alapito hataskorebe tartozik: 

aa) az Alapito okirat modositasa; 

ab) a kuratoriumi tagok kijelolese 6s visszahivasa; 

ac) dontes az Alapitvhyhoz torten6 csatlakozas elfogadas&-61; 

ad) az alapitoi jogok 6s kotelezettsegek atruhiizasa; 

ae) kiesese esetere dontes az alapitoi jogok gyakorlasha jogosult 
szemelyir61; 

af) dontes az Alapitvhy mas alapitvhnyal torten6 egyesuleser61; 

ag) dontis az Alapitvhy alapitvhyokra valo szl tvdashol; 

ah) az alapitvhy jogutod nelkiili megsziinese esetere d6nti.s a hitelez6k 
kielegitese u t h  megrnarado vagyon kedvemlnyezettjenek szemelyer61; 

ai) az Alapitvhy mQkodeser61, vagyoni, penziigyi i s  jovedelmi helyzeterol 
az iizleti ev utolso napjaval keszitett (szhviteli) beszhnolojhak is  
kozhasznusagi mellekletenek elfogadasa. 

b) ~gyvezetti testuletkint a Kuratorium hataskorebe tartozik: 

ba) Az Alapitvhy irhyitasaval kapcsolatos olyan dontesek meghozatalha, 
amelyek nem tartoznak az Alapito hataskorebe, ugyvezetd testuletkent a 
Kuratorium jogosult. 

bb) A Kuratorium az elnoke u t j h  klpviseli az Alapitvkyt. 

bc) Az Alapit6 11.) pontban adott felhatalmazasa a lap jh ,  az Alapitvky 
szekhelyenek megvdtoztatasha 6s ezzel kapcsolatban az Alapito okirat 
modositasha a Kuratorium jogosult. 

bd) Mindazon dontls Is intezkedes meghozatala, melyet a jelen Alapito 
okirat a Kuratorium hataskorebe utal. 



be) Mindazon kuratoriumi dontis es intezkedes, melyet az Alapito okirat 
nem utal a Kuratorium hataskorebe, vagy kifejezetten az elnokenek 
feladatava tesz, az a Kuratorium elnokenek hataskorebe tartozik. 

14.2.) Az Alapito donteshozatalhak szabdyai: 

a) Az Alapito a donteshozatalat megeldzden - a szemelyi kerdesekkel 
kapcsolatos donteseit kiveve - koteles a Kuratorium velemenyenek 
megismerese erdekeben a Kuratorium irasos velemenyet beszerezni. A 
Kuratorium irasos veleminye, es a Kuratorium ilyen uleseirdl kesziilt 
jegyzdkonyvek is nyilvhosak. 

b) Az Alapito az irasba foglalt velemenykerlset a Kuratorium elnoklnek kuldi 
meg, aki intezkedik a sziikseges kuratoriumi dlasfoglalas - ulesen, vagy ules 
tartasa nelkiili - meghozatala i r h t .  

c) A Kuratorium - a jelen Alapito okirat rendelkezeseinek eloirasai szerinti 
hathrozathozatali rendben - koteles az Alapito dtal  a velemenykeriseben 
eldirt hathridtiben az Alapito reszere az dtala feltett kerdlsrdl az egyertelmii 
irasos velemenyet megadni. 

d) Az Alapito valamennyi meghozott donteserdl a Kuratorium olyan egyseges 
nyilvhtartast vezet, amelybdl a dontesenek tartalma, iddpontja es hatdya 
megdlapithato. Ennek erdekeben az Alapito dtal  hozott hathrozatokat 
evenkent ujrakezdddd folyarnatos sorsz6mozassal kell meghozni. Az Alapito 
dontesei is  az errdl vezetett nyilvhtartas - a 14.6.) pont eldirasainak 
ertelemszerii alkalmazasaval - nyilvhos. 

14.3.) A Kuratorium alapvetd mukodesi szabdyai: 

a) Az Alapito maganak tartja fenn a Kuratorium elnoke (elnok) kijelolesenek 
jogat. 

b) A Kuratorium evente legalabb kltszer ulest tart, amelyet az elnok hiv ossze. 

c) Biirmely kuratoriumi tag kerheti kurat6riumi ules osszehivasat a cel is az ok 
megjeloleslvel. Ilyen kerelem eseten a Kuratorium elnoke koteles a klrelem 
beerkezesetbl s zh i to t t  nyolc napon belul intezkedni az ules osszehivashrol. 
H a  ennek a kotelezettsegenek a Kuratorium elnoke nem tesz eleget, a 
Kuratorium uleset a kerelmet eldterjeszto tag is osszehivhatja. 

14.4.) A Kuratorium miikodesenek iigyrendi szabdyai: 

a) A Kuratorium tagjai jogait testiiletben, a Kuratorium ulesen gyakorolj5k 
akkent, hogy azon minden tagnak egy szavazata van. 

b) E jogok gyakorlasa s o r h  figyelmen kiviil kell hagyni azt a kuratoriumi tagot, 
aki ismeretlen helyen tartozkodik 6s jogai gyakorlashak az erre irhyulo 
felhivas hirdetmenyi klzbesitese a l ap jh  sem tesz eleget. 

c) A Kuratorium a donteseit evente legalabb ket (2) ules tartasaval, tovabba 
szukseg szerint ules tartasa nelkiil hozza. 

d) Az ulest a Kuratorium elnoke meghivo kiildesevel hivja ossze. A meghivo 
tartalmazza az Alapitvhy nevet 6s szekhelyet; az ules idejet is helyit; i s  az 
ules kelld reszletesseggel feltuntetett napirendjet. Az ules helye az Alapitvhy 
szikhelye. 

e) A nem szabdyszeriien osszehivott ulest akkor lehet megtartani, ha  azon 
valamennyi reszvetelre jogosult jelen van, is egyhan@lag hozza jh l  az ules 
megtartas&hoz. 



fj Az ulesen a szabdyszeriien kozolt napirenden szerepld kirdesben hozhato 
hatat-ozat, kiveve, ha valamennyi reszvetelre jogosult jelen van is a 
napirenden nern szerepld kerdes megtat-gyalas5hoz egyhan@lag hozza jh l .  

g) Az ules akkor hatat-ozatkepes, ha azon a leadhat6 szavazatok tobb mint felet 
klpviseld szavazasra jogosult reszt vesz. A hatat-ozatkepesseget minden 
hat&-ozathozatalnd vizsgdni kell. 

h) Ha egy szavazasra jogosult valarnely ugyben nern szavazhat, dt az adott 
hatat-ozat meghozatalhd a hatat-ozatkepesseg megdlapitasa s o r h  
figyelmen kivul kell hagyni. 

i) A Kuratorium szavazassal hozza meg hatat-ozatait. 

j) A hatat-ozat meghozatalakor nern szavazhat az; 

ja) akit a hatat-ozat kotelezettseg vagy feleldsseg do1 mentesit, illetve ezdtal 
kotelezettseg vagy feleldsseg do1 mentesul, vagy az Alapitvhy terhere 
masfaj ta eldnyben rlszesit; 

jb) akivel a hatat-ozat szerint szerzddest kell kotni; 

jc) aki ellen a hatat-ozat a l ap jh  pert kell inditani; 

jd) akinek olyan hozzatartoz6ja erdekelt a dontesben, aki az Alapitvhynak 
nern alapitoja; 

je) aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolyason alapulo 
kapcsolatban d l ;  

jf) aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben, vagy b h i l y e n  mas 
eldnyben reszesul, illetve a megkotendd jogiigyletben egyebkent erdekelt. 

jg) Nem mindsul elonynek az Alapitvdy cel szerinti juttatasai kereteben a 
bat-ki altal megkotes nelkiil igenybe vehetd nern penzbeli szolgdtatas. 

k) A Kuratorium a hatat-ozatat - arnennyiben a Ptk. nern ir el6 egyhan@sagot - 
a hatat-ozatkepesseg megdlapi tashd figyelembe vett szavazatok tobbsegevel 
hozza meg. 

14.5 .) A Kuratorium hat&-ozathozatala ules tartasa nelkiil: 

a) A Kuratorium bat-mely kerdesben ules tartasa nelkul is hozhat hatat-ozatot. 

b) Az ilyen hat&rozathozatalt a Kuratorium elnoke a hatat-ozat tervezetenek a 
tagok reszere torteno megkiildisevel kezdemenyezi azzal, hogy szavazatukat 
15 napon belul kuldjek meg. 

c) E donteshozatal s o r d  az Alapit6 okiratnak a hatat-ozatkepessegre 6s 
szavazasra vonatkozo rendelkezeseit azzal az elteressel kell alkalmazni, hogy 
a hatat-ozathozatali elj5ras akkor eredmenyes, ha legalabb annyi szavazatot 
megkiildenek a Kuratorium elnoklnek, amennyi szavazati jogot kepviseld 
kuratoriumi tag jelenlete a hat5rozatkepessegehez sziikseges lenne ules 
tartasa eseten. 

d) Ha bat-mely kuratoriumi tag az ules megtartasat kivhja,  azt a ossze kell 
hivnia. 

e) A szavazasra megszabott hatat-idd utols6 napjat kovetd hat-om napon belul- 
ha  valamennyi kuratoriumi tag szavazata ezt megeldzden erkezik meg, akkor 
az utolso szavazat beerkezlsenek napjatol s z h i t o t t  hat-om napon belul - a 
Kuratorium elnoke megdlapitja a szavazas eredmenyet, es azt tovabbi hat-om 
napon belul kozli a tagokkal. A hatat-ozathozatal napja a szavazasi hatat-idd 
utolso napja, ha valamennyi szavazat korabban beerkezik, akkor az utolso 



szavazat beerkezesenek napja. 
uratorium nyilvhos miikodesenek tovabbi szabdyai: 

A Kuratorium ulesei nyilvhosak, azokon - az ules rendjenek zavarasa 
nelkiil - hallgatokent bkrki reszt vehet. Az ulisek nyilvanossaga kizhrolag 
csak jogszabdyban meghatkrozott esetekben korlatozhato. 

A Kuratorium donteseit a Kuratorium elnoke az erintettekkel irasban kozli, 
valamint az Alapitvhy a Szigetszentmiklosi Kardos Istvan ~ l ta lknos  is 
Kozgazdasagi Szakkozepiskola www.kardosisko1a.h~ internetes honlapjh 
kozzeteszi, tovabba az Alapitvby szekhelyen hirdetdtablhra kifuggeszti, 
amelyet munkaiddben bkrki megtekinthet. 

Az Alapitvhy d ta l  igenybevetelre kindt thogatas i  lehetosegek, a nNjtott 
cel szerinti juttatasok Is az ezzel kapcsolatos beszholok bkrki d ta l  
megismerhetdk. A Kuratorium elnoke ezeket az Alapitvhy a 
Szigetszentmiklosi Kardos I s t v h  ~ l t a l h o s  es Kozgazdasagi Szakkozepiskola 
www.kardosisko1a.h~ internetes honlapjb kozzeteszi, tovabba ezekrdl az 
Alapitvhy szekhelyen elhelyezett hirdetotAblCu-a kifuggesztett irasbeli 
osszefoglalo u t j h  folyarnatos tajekoztatast ad, amelyet bhrki munkaiddben 
megtekinthet, tovabba az erintettek kerIsere kozvetlenul irasbeli tajekoztatot 
Islvagy kivonatot, illetve masolatot kuld. 

A Kuratorium olyan hatkrozatairol, amelyek az Alapitvany szolgdtatasai 
igenybevetelenek modjaval, illetve beszholoi kozlesinek nyilvanossagra 
hozatalaval kapcsolatosak, az elnok, az erintettek keresere kozvetlenul 
irasbeli tajekoztatot es/vagy kivonatot, illetve masolatot kiild. 

Az Alapitvhy miikodlse is kozhasznu szolgdtatasainak igenybevetele 
nyilvhosan tortenik, ezIrt - eldzetes iddpont egyeztetes a l ap jh  - az 
Alapitvhy szikhelyen bkrki munkaiddben az ezzel kapcsolatos iratokat 
megtekintheti. Az okirattervezetek bemutatasa nem kotelezd, es azok 
megtekinteset csak az elnok engedelyezheti. 

Az Alapitvhy eves beszho lo jhak  es kozhasznusagi mellekletenek 
elkesziteserdl a Kuratbrium intezkedik, melyet az elnoke u t j h  - kotelez6 
konyvvizsgdat eseten a fuggetlen konyvvizsgdoi jelentessel egyCitt - a 
thrgyevet kovetd majus 15-ig elfogadasra az Alapito ele terjeszt. Az eves 
beszholo  es a kozhasznusagi melleklet elfogadashrol az Alapito a tkrgyivet 
kovetd majus 25-ig dont. 

Az Alapitvany elfogadott eves beszholojat Is kozhasznusagi mellekletet - 
kotelezd konyvvizsgdat eseten a fuggetlen konyvvizsgdoi jelentessel egyCitt - 
a tkgyevet kovetd majus 31-ig a Kuratorium az elnoke u t j h  letetbe helyezi 
6s kozzeteszi, mely kotelezettseget a civil szervezetek birosagi 
nyilvhtartas&rol es az ezzel osszefuggd eljkrasi szabdyokrol szolo 
torvenyben meghatkrozott modon teljesiti. 

Az Alapitvhy elfogadott eves beszholojat is kozhasznusagi mellekletet - 
kotelezd konywizsgdat eseten a fuggetlen konyvvizsgdoi jelentessel egyCitt - 
a tkgyevet kovetd majus 31-ig a Kuratorium az elnoke u t j h  kozzeteszi az 
Alapitvhy a Szigetszentmiklosi Kardos Istvan ~ l t a l h o s  Iskola es 
Kozgazdasagi Szakkozepiskola www.kardosisko1a.h~ internetes honlapjh is. 
Az Alapitvhy a sajat honlapon kozzetett adatok folyamatos 
megtekinthetdseget legalabb a kozzetetelt kovetd masodik uzleti evre 
vonatkozo adatok kozzeteteleig biztositja. Ezekbe tovabba az Alapitvhy 
szekhelyen - eldzetes iddpont egyeztetes a l ap jh  - munkaiddben bkrki 
betekinthet, illetdleg azokrol sajat koltsegere masolatot keszithet. 



i) A Kuratorium valamennyi ulesen es ulesen kiviil hozott donteserdl az 
Alapitvhy olyan egyseges nyilvhtartast vezet, arnelybdl e szervek 
dontesenek tartalma, iddpontja es hatdya, illetve a dontest timogatok Is 
ellenzdk sz imarhya  - Is ha lehetseges szemelye - megdlapithato. Ennek 
erdekeben e szervek dtal  hozott hatkozatokat evenkent ujrakezdddd 
folyamatos sorszhozassal kell meghozni. 

j) A Kuratorium uleseirdl jegyzokonyvet kell vezetni, amely tartalmazza az 
ulesezd szerv megneveziset, az ules helyet, idejet 6s napirendjet, a 
hozzaszolok szemelyet is  a hozzasz61asuk erdemi lenyeget, tovabba a dontest 
t hoga tok  es ellenzdk szharanyat  6s szemklyet, valamint a meghozott 
hatkozatok pontos s z h a t  es teljes szoveget. Az ulesrdl jelenleti ivet kell 
felvenni, amely tartalmazza a megjelent testuleti tagok nevet es tisztseget, 
valamint a meghivottak nevet Is tisztseget, tovabba - hozzajhlasuk esetin 
e mindsegiik feltuntetesevel - a megjelent hallgatok nevet. E hozzaj2xulasuk 
hikyaban, a megjelent hallgatok s z h a t  kell a jegyzdkonyvben rogziteni. 

k) A Kuratorium valamennyi dontesertil hozott hatkozatokat evenkent 
ujrakezdddd folyamatos 6s a meghozatal datumat is tartalmazo 
sorszkmozassal kell ellatni. [Pld. 1/20] 4. (V.31.) Kuratoriumi hatarozat.] A 
hatkozatnak tartalmaznia kell a dontes pontos es hihytalan tartalmat, 
valamint iddbeli es szemelyi hatdyat. 

1) A Kuratorium ulesei jegyzdkonyveinek elkesziteserdl, valamint kezeleslrdl es 
iddrendi sorrendben tortend evenkenti folyamatos nyilvhtartasAr61, 
valamint megdrzeserol a Kuratorium elnoke gondoskodik. E jegyzdkonyveket 
az Alapitvhy nem selejtezi. Ezekbe az Alapitvhy szekhelyen - eldzetes 
iddpont egyeztetes a lap jh  - munkaiddben bhk i  betekinthet, illetdleg azokrol 
sajat koltsegere masolatot kiszithet. 

15.) Egyeb - torvenyben nem nevesitett - alapitvhyi szervet az Alapito nem hoz letre. 

16.) Az Alapitvhy kepviselete 6s klpviseltije: 

a) Az Alapitvhy kdpviseloje a Kuratorium elnoke (elnok): 

Becz Peter  e lnok  
anyja szuletesi neve: Szabo Mkia 
szuletett: Szigetszentmiklos, 1957.0 1.08. 
lakohely: 23 10 Szigetszentmiklos, Tokoli u .  90/C. 

b) Az elnok egyedul is ondloan - a Kuratorium hatkozatainak keretei kozott - 
jogosult az Alapitvhyt szemelyesen es irasban kepviselni Cjegyezni) harmadik 
szemelyekkel es hatosagokkal szemben. 

c)  A kuratorium elnokenek kepviseleti joga d t a l h o s  es teljes k o d .  

d) Munkavdlalok foglalkoztatasa eseten, az Alapitvky kepviseleteben a 
munkdtatoi jogokat teljes egeszeben az elnok gyakorolja. 

e) Az eseti helyettesitesre kijelolt kuratoriumi tag csak az elnok dtal  irasban 
adott meghatalmazas szerinti mirtekben rendelkezik kepviseleti joggal. 

f )  Az irasbeli kepviselet koreben az elnok - valamint az eseti meghatalmazott 
kuratoriumi tag helyettese - egyedul is ondloan jegyezheti az Alapitvhyt. 

g) Az eldztiek szerinti jogosultak az Alapitvhyt ugy jegyzik, hogy az AlapitvSlny 
geppel irt, eldnyomott vagy nyomtatott teljes nevehez, valamint a kepviseld 
teljes nevehez es beosztas5hoz csatolj5k a hiteles cimpeldany vagy alhiras- 
minta szerinti kezzel irott alhirasukat. 



h) Az eves penziigyi tervben meghatkozott ugyekben, tovabba a penziigyi tervben 
nem szerepld iigyekben 200.000,- Ft egyedi ertekhatkig az elnok egyedul es 
ondloan, az ezt meghalado osszeg tekinteteben pedig a Kuratorium jogosult az 
Alapitvhy neviben kotelezettseget elvdlalni. 

i) Az Alapitvhy penzforgalmi bankszhla i  feletti rendelkezisi jogot az elnok is 
Ho hl L aszlo (anyja sziiletesi neve: Der Rozdia) 23 10 Szigetszentmiklos, 
Akacfa krt. 9. s z h  alatti lakos kuratoriumi tag egytittesen gyakorolja. 

17.) A kedvezmenyezettek korenek meghatkozasa: 

a) Az Alapitvhy kedvezmenyezettjei a Szigetszentmiklosi Kardos I s t v h  ~ l t a l anos  
es Kozgazdasagi Szakkozepiskola tanuloi. 

b) A kedvezmenyezetteket az Alapitvhy d ta l  a jelen Alapito okirat szerinti 
tevekenysege kereteben nfljtott szolgdtatasokbol valo reszesedes illeti meg. 

c) A kedvezminyezetteket megilletd jogok: 

ca) Tekintve, hogy jelleginel fogva a jelen Alapito okirat a kedvezmenyezettnek 
j k o  szolgdtatast es a teljesites iddpontjat a teljesiteshez sziikseges modon 
nem tudta meghatkomi, ezert a kedvezmenyezettkent megjelolt szemely 
nem t h a s z t h a t  igenyt az Alapitvhnyal szemben. 

cb) Arnennyiben a Kuratorium a kedvezmenyezett reszere szolo juttatasr61 a 
teljesiteshez sziikseges modon dontott, donteset a kedvezminyezettel 
kozolte, es a jogosult a juttatas felteteleit elfogadta, ugy a kedvezmenyezett 
e juttatasra igenyt t h a s z t h a t  az Alapitvhnyal szemben. 

18.) Az Alapitvhy jogutod nelkiili megsziinese eseten a hitelezdk kielegitese u t h  
megrnarado vagyont az Alapitd hasonlo cllu kozhasznu alapitvhy letrehozaska, 
vagy ilyenhez torten6 csatlakozasra koteles forditani. 

19.) Z k o  rendelkezesek: 

a) Az Alapito Okiratban nem szabdyozott szervezeti Is miikodesi kerdesekrdl az 
Alapitvhy Szervezeti Is Mukodesi Szabdyzata rendelkezhet. A Szervezeti Is 
Mbkodesi Szabdyzatot, valarnint modositasait az Alapito kozrembkodesevel 
kell kidolgozni es j6vSchagyasava.l lep hatdyba. 

b) A jelen egyseges szerkezetbe foglalt, modositott Alapit6 okiratot az Alapitok 
2014. majus 27. nap jh ,  e napon tortend hatdybalepessel fogadta el. 

Alciircisommal egyben igazolom, hogy a jelen egyseges szerkezetbe foglalt Alapitb okirat 
szovege medele1 az AlapitB akarata szennti Alapito okirat-mbdositasok alapjan azok 
hatalyos tartalmanak, melyekre - az elsd oldalon r6szletezettek szerint - crz Alapitb okirat 
valamennyi pontjanak modositasa, kiegdszit6se, a szamozasanak megvaltozatasa, 6s 
teljes ujraszerkesztese miatti jelentiis terjedelmii valtozasok adtak okot. 

Szigetszentmiklos,  20  14 .  ma jus  27.  

............................................................. 
Kardos Istvtin htaltinos 6s Kozgazdastigi Szakkoz6piskola 

kepviseli: dr. Kiss Anna igazgato 
A L A P ~ T ~  
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