
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 

/KIVONAT/ 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.      Az alapítók : 

1.1. Török Vilmos  

1.2.Török Vilmosné  

1.3.Pais Dezső Általános Iskola Szülői Munkaközössége 
2. A közhasznú alapítvány neve: Tehetségekért Közhasznú Alapítvány 

3. A közhasznú alapítvány székhelye: 1038. Budapest, Meggy u.69. 

  

II. 

A KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 

 

A tehetséges általános iskolai tanulók felkutatása és képességeik, személyiségük fejlesztése, a 

kulturális és anyagi téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozása. 

Az alapítvány a tehetségkutatással és fejlesztéssel kapcsolatban a következő tevékenységeket 

támogatja: 

  

-         tehetséggondozó szakkörök támogatása 

-         kirándulások, múzeumlátogatások szervezése 

-         kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása 

-         tanulmányi versenyek szervezése 

  

Közhasznú tevékenysége: 

  
-          nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

-          hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 

III. 

A KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 

 

Az alapítói vagyon mindösszesen: 120.000. - Ft.- azaz egyszázhúszezer forint. 

Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyonának 50 %-a, valamint 

az alapítványi vagyon hozadéka (kamat, osztalék stb.) valamint a később csatlakozók vagyoni 

hozzájárulásai, illetve egyéb támogatások és azok hozama használható fel. 

A kérelmező írásban foglalt igényét az igényelt támogatás céljának és a támogatás összegének 

meghatározásával a kuratórium elnökéhez tartozik eljuttatni. A benyújtott kérelem kérdésében 

a kuratórium a következő ülésén határoz. 

Az alapítvány közhasznú tevékenységéből minden személy részesedhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. 

KEZELŐ SZERV 

 

Az alapítvány kezelőszerve a 5 fős kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki. A 

kuratórium elnöke egyben az alapítvány képviselője. Az elnök akadályoztatása esetén az 

alapítványt 2 kuratóriumi tag együttesen képviseli 

 

A kuratórium elnöke: 
Neve: Peschákné Jánosi Ágnes 

  

 A kuratórium tagjai 

  

Neve: Bukó Anikó 

Neve: Zsadányiné Kertész Judit 

  

A kuratórium tagjait az alapítók határozatlan időre kérik fel. 

  

A kuratórium működése: 
A kuratórium évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az üléseit a kuratórium elnöke hívja 

össze, az ülés napirendi pontjainak írásbeli közlése mellett. 

Az ülés határozatképes, ha azon a tagok legalább 51 %-a megjelent. A kuratórium határozatait 

egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. 

Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A jegyzőkönyvet az ülésen résztvevők aláírásukkal hitelesítik, azt a kuratórium iratai között 

meg kell őrizni. 

A kuratórium dönt 

- az alapítványi vagyon kezeléséről, gyarapításáról és hasznosításáról 

- az alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulások elfogadásáról és visszautasításáról,  

- az alapítványi vagyon és hozadékának cél szerinti felhasználásáról 

- az éves beszámoló jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentés elfogadásáról, 

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az alapítvány székhelyén az alapítvány 

képviselőjével előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot 

készíthet. 

 

V. 

KÉPVISELET 

 

Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül jogosult 

az alapítvány képviseletében eljárni és szerződést kötni. Az alapítvány bankszámlája feletti 

rendelkezéshez Peschákné Jánosi Ágnes a kuratórium elnöke és  a kuratórium tagjai 

együttesen jogosult. 

 


