EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT
A Fővárosi Bíróságon 01-01-0006286 (ügyszám: 0100/60648/1996/604681996)
nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány
(Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által 2019. június 28. napján, illetve azt
megelőzően elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva (az alapító által
2019. június 28. napján elhatározott módosítások a szövegben vastagon, dőlttel és
aláhúzással kerültek jelölésre):
Az alapító:

Kempelen Farkas Gimnázium
1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.
Az Alapító abból a célból, hogy a Polgári törvénykönyv 3:378.§-a alapján határozatlan
időre jogi személyként működő Alapítványt hozzon létre az oktatás – nevelés új
módszereinek kutatására – Alapítványt tesz az alábbiak szerint:
1. Az Alapítvány neve:

BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS
OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

2. Az Alapítvány székhelye:

1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.

3. Az Alapítvány induló vagyona:

100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, amelyet
az alapító az alapító okiratban meghatározott
célok elérése érdekében az alapítvány
bankszámláján az alapításkor elhelyezett.

4. Az alapítvány célja,
kedvezményezettek:

az

alapítványi

vagyon

felhasználási

módja,

a

Az Alapítvány célja segíteni a Kempelen Farkas Gimnáziumban folyó képzés
megvalósítását, különös tekintettel az idegen nyelv és információtechnika oktatására.
Az Alapítvány tevékenysége a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
céljait szolgálja, valamint az Alapítvány kulturális tevékenységet végez.
Fentiekre tekintettel az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
Közhasznú tevékenység
A
budafoki
Kempelen
Farkas Gimnáziumban folyó
képzés segítése (digitális
oktatási
csomagok
vásárlása,
szakkörök
támogatása);
idegen nyelv oktatásának
támogatása
(nevezés
versenyekre,
nyelvvizsgákon,
nyelvtanfolyamokon, külföldi
kirándulásokon
való
részvétel támogatása);
informatika
oktatásának
elősegítése
(tanulmányi
versenyeken való részvétel

Közfeladat megnevezése

A közfeladat ellátását
előíró jogszabályhely
megjelölése

gimnáziumi nevelésoktatás, sajátos nevelési
igényű tanulók integrált
nevelése-oktatása

a köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 4. § 1.7.
és 1.21. pont
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támogatása, számítógépek,
kapcsolódó
eszközök
beszerzése)
egyéb
kulturális
tevékenység (színház és
múzeumlátogatások
támogatása,
tanulmányi
kirándulások támogatása)

a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális
célok megvalósításának
támogatása

Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (5) bekezdésének 13.
pontja,
a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági
megbízottak,
valamint
egyes
centrális
alárendeltségű
szervek
feladat- és hatásköreiről
szóló 191. évi XX. törvény
121. § a) pont

Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapítvány honlapján
(kfg.hu/alapitvany) hozza nyilvánosságra.
Az Alapítvány célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti.
Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratban meghatározott céljai elérésére fordítja.
Az Alapítvány vagyona a célnak megfelelően, a gimnázium működéséhez szükséges
dologi, személyi kiadásokra, költségtérítésre is fordítható. A kuratórium döntése alapján a
vagyonból ösztöndíj adható, alapítható. A vagyon felhasználásának módjáról a kuratórium
dönt a hozzá benyújtott kérelmek, pályázatok alapján.
Az egyes támogatások kedvezményezettjeit a kuratórium jelöli meg.
5. Az Alapítvány jellege:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz az Alapítvány részére juttatott vagyonnal bárki – természetes
és jogi személy – csatlakozhat, akár belföldi, akár külföldi. Az Alapítvány vagyona
névtelen adományozással is gyarapítható. A csatlakozás során felajánlott összeg, illetve
juttatás felhasználása a jelen okiratban meghatározottak szerint az Alapítvány céljaira
történik, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozó alapítói jogok
gyakorlására nem jogosult.
6. Az Alapítvány szervezete:
Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, amely öt (5) tagból áll. A kuratórium tagjait
az alapító nevezi ki, határozatlan időre. A kuratóriumi tagság az arra kinevezett személy
általi elfogadással jön létre.
A kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése
esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A kuratóriumi tagok
megbízásukról
bármikor
lemondhatnak,
ha
azonban
az
alapítvány
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
60. (hatvanadik) napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új tagok
megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni
tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a tagok a halaszthatatlan döntések
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében kötelesek részt venni.
A Kuratórium összetétele 2019. június 28. napjától számított határozatlan időre:
• Bedőcsné Magyar Judit - lakcíme: 1221 Budapest, Arany J. út 93.
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•
•
•
•

Hőnich Andrea Katalin - lakcíme: 1015 Budapest, Batthyány u. 32.
dr. Liziczayné dr. Kovács Zsófia - lakcíme: 2049 Diósd, Ilona u. 12.
Pokolyné Hetényi Ildikó - lakcíme: 1221 Budapest, Arany János út 93.
Müller Máté György - lakcíme: 1224 Budapest, XIV. u. 80.

A kuratórium elnöke:
dr. Liziczayné dr. Kovács Zsófia - lakcíme: 2049 Diósd, Ilona u. 12.
A kuratórium elnökhelyettese:
Pokolyné Hetényi Ildikó - lakcíme: 1221 Budapest, Arany János út 93.
A kuratórium elnökét és elnökhelyettesét, a kuratórium tagjai közül az alapító jelöli ki.
A Kuratóriumban az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának
felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolhat.
A Kuratórium vagy annak tagjai által a feladatkörének ellátása során harmadik
személynek okozott kárért az alapítvány felelős. A tag az általa e minőségben az
alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
Ha a Kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a
Kuratóriuma tagjainak kijelölését visszavonhatják, és más személyeket jelölhetnek ki.
A Kuratórium működésének alapvető szempontja az Alapító Okirat 4. pontjában
megfogalmazott célok megvalósítása. A Kuratórium az ott megfogalmazott célokkal
ellentétes döntést nem hozhat.
A Kuratórium 2 havonta ülésezik, ezenkívül össze kell hívni, ha ezt a cél és az ok
megjelölésével bármelyik tag szükségesnek tartja, vagy ha azt az Alapító, vagy a
közhasznú működést felügyelő szervezet indítványozza. Az ülés összehívása és a
napirend előzetes közlése írásban vagy az Alapítvány honlapján történő közzététellel
történik. Az üléseket a Kuratórium elnöke hívja össze. A kuratóriumi ülés meghívójának
tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének
megjelölését, valamint az ülés napirendjét.
A Kuratórium évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítót az Alapítvány
munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább három tag – köztük az elnök, vagy az
elnökhelyettes – jelen van. A Kuratórium a határozatokat szótöbbséggel hozza, de a
meghozott határozat mellett legalább három igen szavazatnak kell lennie.
Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A szavazás nyílt.
Az Alapítvány éves beszámolójának és az annak részét képező közhasznúsági melléklet
jóváhagyásáról a kuratórium minősített 4/5-ös többséggel dönt.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója
(Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. 2. pont) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
A Kuratóriumnak joga van döntéseihez szakértők munkáját is igénybe venni, s azok
tevékenységét a szükségesnek talált mértékben honorálni.
A Kuratórium ad megbízást az Alapítvány pénzügyi és adminisztrációs feladatainak
ellátására, s a megbízás díját is ő határozza meg.
A Kuratórium tagjait, az Alapítvány céljait szolgáló tevékenységük során felmerült indokolt
költségük megtérítése és tiszteletdíj illeti meg.
A Kuratórium dönt az Alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek
csatlakozása során felajánlott összeg, illetve juttatás felhasználásáról és elfogadásáról.
A kuratóriumi ülés napirendjét a kuratóriumi tagok az ülés megnyitását követően fogadják
el.
A Kuratórium köteles:
• olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és
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•
•

•

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges)
megállapítható
döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról
dönteni, a közlést írásban kell megtenni,
az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést
biztosítani úgy, hogy azt a kérést követő 15 napon belül munkanapon 10 és 17 óra
között megtörténhessen, valamint
az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságát biztosítani kell, a Kuratórium elnöke gondoskodik a
döntések érintettekkel történő közléséről írásban igazolható módon.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya.
A Kuratórium döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az
érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén kifüggeszti.
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén
bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• a közhasznúsági melléklet elfogadása;
• az éves beszámoló jóváhagyása.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát egyhangú
szavazással hozzák.
7. A kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró szabályok:
A Kuratórium tagjaival szemben a 2013. évi V. törvényben valamint a 2011. évi CLXXV
törvényben megfogalmazottak szerinti kizáró okok nem állhatnak fent. A Kuratórium
tagja az lehet, aki, illetve akit:
• nagykorú magyar állampolgár, akinek cselekvőképességét az Alapítvánnyal
kapcsolatos tevékenységek ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
• tudomásul veszi, hogy a kuratóriumi tagságból adódó feladatait személyesen
köteles ellátni;
• bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre nem
ítélték;
• e foglalkozástól jogerősen nem tiltottak el;
• az alapítványnak nem kedvezményezettje sem ő, sem közeli hozzátartozója;
• az alapítvány kuratóriumának határozatai alapján kötelezettség vagy felelősség
alól sem ő, sem közeli hozzátartozója nem mentesül;
• az alapítvány kuratóriumának határozatai alapján sem ő, sem közeli
hozzátartozója más előnyben nem részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben
egyébként nem érdekelt;
• az elmúlt három évben nem volt olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője, amely:
˗ jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
˗ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
˗ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
˗ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
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A szabályok megtartásáról a kuratórium tagjai jelölésük elfogadásakor nyilatkoznak.
8. Az Alapítvány képviselete:
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke és az elnökhelyettes együttesen képviseli, illetve a
Kuratórium nevében együttesen aláírhat. Utalványozási joga is az előbbi két kuratóriumi
tagnak együttesen van.
9. Az Alapítvány nem támogat pártokat, azoktól teljes mértékben független, illetve nem
állít országgyűlési és helyi önkormányzati képviselőket és azok állítását nem támogatja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azokak anyagi támogatást nem nyújt.
10. Az Alapítvány célja megvalósítás a gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti. A gazdasági-vállalkozási tevékenység hasznát az
Alapítvány céljainak megvalósítására kell fordítani.
Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 50.000.000
(ötvenmillió) forintot, ezért a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre.
11. Az Alapítvány megszűnése:
Az Alapítvány a Ptk. 3:403.§ (1) bekezdés szerinti okokból szűnhet meg.
Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradó vagyonból az alapító által az Alapítványnak juttatott vagyon az alapítót illeti
meg. Az ezen felül fennmaradó vagyon a Rózsakertért Alapítványt (székhelye: 1223
Budapest, Rákóczi út 16.; nyilvántartási száma: 01-01-0002366) vagy annak jogutódját
illeti meg.
12. Egyebekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók.
A jelen egységes szerkezetű alapító okirat alapjául szolgáló módosítás időpontja:
2019. június 28. napja.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cet.) 38. § (2)
bekezdése alapján igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A Cet.
38. § (2) bekezdése alapján az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell
tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely
pontjának változása adott okot. Kijelentem, hogy a módosítások a létesítő okiratban
vastagon, dőlt és aláhúzott betűvel szedve találhatóak. Kijelentem továbbá, hogy a
létesítő-okirat módosítására – az alapítvány céljának és vagyonának sérelme nélkül
– a kuratóriumi tagok személyének, valamint a kuratórium elnöke és
elnökhelyettese személyének változása adtak okot.
Budapest, 2019. június 28.
_______________________
Kempelen Farkas Gimnázium
képviseli: Békefi Gábor
igazgató
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