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Az alapítvány határozatlan időre jön létre
közhasznú szervezet

6. Az alapítvány célja és feladatai:
Az alapítvány céljai:






Az esélyegyenlőség jegyében az oktatási intézmény működésének minőségi
javítása
A gyógypedagógiai nevelési és oktatási intézmény diákjai készségei és képességei
kibontakoztatásához szükséges környezet megteremtése
A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok helyzetének javítása, szükséglet-érzékeny
infrastruktúra megteremtésével
kirekesztettség, szegregáció csökkentése, felszámolása
Oktatási intézmények személyzetének felkészítése az integrációra, a fogyatékkal
elő és hátrányos helyzetű tanulók oktatására módszertani kultúra fejlesztése

Az alapítvány feladatai:
 Az oktatási intézmény egészének mindenirányú fejlesztése
 Forrásszerzés fejlesztési és működési kiadások kiegészítéséhez
 A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről a
felszereléséről szóló jegyzékben (8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelethez) szereplő eszközök beszerzésében történő közreműködés
 Tanulók, diákok részére szabadidő eltöltésének változatos formáinak kialakítása,
fejlesztő táborok szervezése
 Alternatív oktatási metodikák bevezetésében történő közreműködés
 Kulturális rendezvények szervezése
 Az oktatást, képzést követő társadalmi beilleszkedés segítése, munkaerő-piaci
integráció segítése
 A célok megvalósításához szükséges infrastruktúra megteremtése a pénzügyi
források biztosításával
 Az iskola tanulóin kívül más hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő személyek
számára rendezvények, fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, táborok
szervezése és lebonyolítása
7./A. Az alapítvány céljaival összhangban az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, komplex (egészségügyi, szociális, pedagógiai és
foglalkozási) rehabilitációs tevékenység,
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
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11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
(1997. évi CLVI. tv. 26. §. C./1,4.11.)
A szervezet közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek
7/B. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljaink megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodás során elért eredményét nem
osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
7/C. Az alapítvány politikai tevékenységet nem végez, a politikai pártoktól független,
politikai pártot, politikai tevékenységet, végző szervezetet és magánszemélyt nem támogat.
Az országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.
9. Az alapítvány vagyonának felhasználása:
Az alapítvány kezdeti működéséhez szükség van arra, hogy a törzsvagyont is felhasználhassa,
máshogy nem tudna működni. Az induló vagyon minimum 20%-át a folyamatos működés
biztosítása érdekében folyamatosan az alapítványi bankszámlán kell tartani.
Az alapítvány céljainak az elérése érdekében, az alapítvány céljaira rendelt vagyonból
pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak
odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan szervezetnek, amely az alapítvány
céljainak az eléréséhez jelentős eredményt ígér.
A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
alapítvány által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
9.B Az alapítvány céljaira közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható
természetbeni adományokat értékesíteni kell. Az így befolyt összeget kell – az adományozó
rendelkezéseit is figyelembe véve – az alapítvány vagyonában helyezni.
10. Csatlakozás az alapítványhoz
Az alapítvány nyitott ahhoz az alapítvány Kuratóriumának döntése alapján bármely belföldi
illetve külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
csatlakozhat, ha egyetért az alapítvány céljaival, azt támogatni kívánja.
11. Az alapítványi vagyont kezelő szervezet:
A./ Az alapítványi vagyon kezelését Kuratórium végzi, amely:
- meghatározza saját működési rendjét,
- jóváhagyja az alapítvány éves feladat- és költségtervét,
- évente meghatározza egyes alapítványi célok finanszírozására fordítható összegeket,
- pályázatok esetén meghatározza a pályázati feltételeket,
- dönt egyes támogatásokról, azok mértékéről,
- dönt a vállalkozásban való részvételről,
- dönt az adományok elfogadásáról
- dönt az egyes vagyontárgyak értékesítéséről, az értékesítés módjáról,
- elfogadja az évenkénti elnöki beszámolót az alapítvány működéséről,
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B./ A Kuratórium 5 tagból áll.
C./ A Kuratórium tagjait, illetőleg elnökét az alapító kéri fel 4 éves időtartamra. Az alapítvány
vezető tisztségviselői a Kuratórium elnöke és tagjai.
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az alapító részére
tájékoztatást ad az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről
és felhasználásáról.
Az alapítvány működésével kapcsolatos irataiban a Kuratórium elnökével egyeztetett
időpontban bárki betekinthet. A Kuratórium éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését
egyhangú döntéssel hagyja jóvá a tárgyévet követő május 31-ig., az éves beszámolót valamint
a közhasznúsági jelentést a Balassagyarmati Városi Televízió Képújságjában történő
megjelentéssel teszik közzé, az elkészülést követő 3 héten belül.
12. Az alapítvány képviselete:
Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány képviselője, annak kezelő szerve a Kuratórium. A
Kuratórium nevében annak elnöke egyedül jogosult az alapítvány nevében eljárni.
Az elnök akadályoztatása esetén az elnök a Kuratórium bármely tagját kijelölheti eseti
megbízás alapján a helyettesítésre, aki ilyenkor teljes jogkörrel jár el.
Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a Kuratórium elnökének Balog Évának
és a Kuratórium alelnökének Filiczki Anitának együttes aláírása szükséges.
A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik
személynek okozott kárért az alapítvány felel.
Az alapítványnál felügyelő szerv nem működik. Létre kell hozni az alapítvány működését és
gazdálkodását ellenőrző – a vezető szervtől elkülönült – felügyelő szervet akkor, ha az
alapítvány éves bevétele az 5 millió Ft-ot meghaladja. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga
állapítja meg.
14. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét.
Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapító nem vonhatja vissza.
15. Az alapítvány politikai tevékenységet nem végez, a politikai pártoktól független, politikai
pártot, politikai tevékenységet, végző szervezetet és magánszemélyt nem támogat. Az
országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.
16. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az 1997. évi CLVI. törvény
rendelkezései az irányadók.
Balassagyarmat, 2008. március 2.

Fenyőházi Gergő
alapító
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