ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat)

A Pilisvörösváron 1992. április 29. napján alapított és a Pest Megyei Bíróság 1992. december 17. napján
meghozott 14. Ptk. A. 62.196/1992/5. sz. határozatával A/2196. szám alatt nyilvántartásba vett PRO
TALENT ALAPÍTVÁNY (nyilvántartási szám: 13-01-0000546) alapítói a Ptk. 2013. évi V. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján mintaokirat alkalmazásával a következő
tartalommal fogadják el a PRO TALENT ALAPÍTVÁNY változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
1. Általános rendelkezések
1.1 Az alapítvány fogalma
Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására
létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az alapítványnak juttatott
vagyont és az alapítvány szervezetét. [Ptk. 3:378. §]
1.2. Az alapítvány tevékenységének korlátai
(2) Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult
(3) Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és
nem csatlakozhat alapítványhoz.
(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az
alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem
sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása. [Ptk 3:379. §]
1.3. Az alapítvány célja és tevékenysége
A Pilisvörösvári Általános Iskola tantestületének tagjai a szorgalmas és tehetséges tanulók
képességeinek minél szélesebb körű kibontakoztatása érdekében alapítvány létrehozását határozták
el.
Mivel több alapító létesít alapítványt, az alapítói jogokat az alapítók együttesen gyakorolják. [Ptk 3:380.
§ (2)]
1.4. Az alapítvány neve: PRO TALENT ALAPÍTVÁNY
1.5. Az alapítvány rövid elnevezése: Pro Talent
1.6. Az alapítvány székhelye: 2085 Pilisvörösvár Templom tér 19.
1.7. Az alapítvány email címe: protalent@temisk.hu
1.8 Az alapítvány honlapja: http://temisk.hu/rolunk/alapitvanyunk/

2. Alapítói jogok gyakorlása
2.1 Az alapítvány alapítói: Az alapítói jogokat aktívan gyakorló alapítók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Breierné Kalmár Éva (2085 Pilisvörösvár Görgey u. 35.)
Breierné Szénási Erzsébet (2085 Pilisvörösvár Deák F u. 74.)
Janka Edit (2085 Pilisvörösvár Flórián köz 1.)
Krizsán Pál (2085 Pilisvörösvár Dózsa Gy. u. 5.)
Peller Jánosné (1139 Budapest Petneházy u. 19.)
Tatár Mária (2519 Piliscsév Nefelejcs u. 22.)

2.2 Az alapítványt 1992-ben létrehozó többi alapító 2020. novemberében a Pro Talent Alapítványban
fennálló alapítói jogait és kötelezettségeit a működőképesség érdekében ingyenesen átruházta
Breierné Kalmár Évára a Ptk. 3:396. § alapján. Ezzel összhangban az alapítók kiesése esetén – ha az
alapító meghalt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapító által az alapítói
jogok gyakorlására kijelölt személy: Breierné Kalmár Éva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Árvai Györgyné (2085 Pilisvörösvár Kálvária u. 38/a)
Bánságiné Heil Erzsébet (1035 Budapest Veder u. 4.)
Fernbach Antal (2081 Piliscsaba Béla király u. 108.)
Galambos Tiborné (2085 Pilisvörösvár Fürdő köz 4.)
Kárpáti Jánosné (2085 Pilisvörösvár Ady E u. 6. fsz. 2.)
Kutasi János (1139 Budapest Petneházy u. 19.)
Manhertz Györgyné (2085 Pilisvörösvár Vásár u. 3.)
Mesés Sándorné (2085 Pilisvörösvár Petőfi S u. 75.)
Molnár Józsefné (2085 Pilisvörösvár Iskola u. 4/a)
Rácz Borbála (2085 Pilisvörösvár Templom tér 18.)
Sashegyi Gyuláné (2085 Pilisvörösvár Ady E u. 4. I. em. 6.)
Sovány Márta (1184 Budapest Endrődi S u. 15 B 211.)
Steckl Anna (2085 Pilisvörösvár Kálvária u. 8.)
Szabó Jánosné (2085 Pilisvörösvár Harcsa u. 21.)
Szarvasné Körmendi Katalin (2500 Esztergom Budai Nagy A u. 8.)
Szivekné Braun Cecília (2085 Pilisvörösvár Fő u. 86/a)

2.3 Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják. Az alapítói jogok együttes gyakorlása esetén
valamennyi jognyilatkozat tekintetében mindegyik alapítónak nyilatkoznia kell. Ha valamelyik alapító
nyilatkozata hiányzik és alapítói jogát korábban nem ruházta át másra, a többi alapító nem jogosult a
nevében eljárni. Az alapítók határozataikat egyhangúlag hozzák. Az alapítók által hozott határozatokat
minden alapítónak alá kell írnia.
2.4 Az alapítvány az alapítók szándéka szerint határozatlan időre létesült. [A polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv továbbiakban Ptk. 3:391. § (1)]
2.5 Az alapító nem vonhatja vissza az alapításra vonatkozó jognyilatkozatát, nem szüntetheti meg az
alapítványt [Ptk. 3:403. § (2)]
2.6 Az alapítói jogoknak az alapítók gyűlése általi gyakorlása során figyelmen kívül kell hagyni azt az
alapítót, aki ismeretlen helyen tartózkodik és alapítói jogai gyakorlásának az erre irányuló felhívás
hirdetményi kézbesítése alapján sem tesz eleget. [Ptk. 3:380 § (2)]

2.7 Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem
gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi
szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja. [Ptk. 3:394. § (1)]
3. Az alapítvány célja
3.1 Iskolánk megfelelő nevelési-oktatási programmal rendelkezik, melyben foglaltak
megvalósításához, az államilag biztosított anyagi forrásokon túl, folyamatos igény jelentkezik.
3.2 Az alapítvány célja a szorgalmas és tehetséges gyermekek képességeinek minél szélesebb körű
kibontakoztatása.
3.3 Tevékenységeink részletezve a következők:


























A tanulók nevelése, oktatása, képességeik fejlesztése
Az iskolánkban az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása
Az iskola tanulóinak sokoldalú támogatása, az iskola szakmai felszereltségének javítása.
Tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása, országjáró kirándulások, tanulmányi
versenyek költségeinek fedezése.
Egészséges életmódra nevelés támogatása.
Hozzájárulás az úszásoktatáshoz.
Hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
Tanulási nehézségekkel küzdő diákok fejlesztése.
Sajátos nevelést igénylő tanulók oktatásához, fejlesztéséhez szükséges eszközállomány
bővítése.
Tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása.
Jó tanulmányi és közösségi munka elismerése.
A diákok ismeretszerzési lehetőségeinek bővítése különös tekintettel az informatikai és nyelvi
eszközpark bővítésére.
A diákok kulturális és művészeti tevékenységének támogatása.
A tanulók önállóságának, önszerveződéseinek támogatása, érdekképviseletük segítése.
A meglévő nemzetközi kapcsolatok fenntartása, újak kialakítása
Az idegen nyelvek elsajátításának támogatása, az oktatását segítő eszközök beszerzése
Informatikai vizsgák támogatása.
Nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése.
Rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése
Kulturális és egyéb társadalmi, szakmai tervezés
Feladat- és programkoordinálás, menedzselés
Időszaki kiadványok megjelentetése
Az arra érdemes tanulók továbbképzésének, tehetséggondozásának támogatása,Az ehhez szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek megteremtése
Az arra érdemes tanulók eredményes tevékenységének (készpénz jutalmazás kivételével
való) jutalmazása.

3.4 A 2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1.) d) pontja alapján az alapítvány közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.5 Az alapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott, alapító okiratában e
tevékenységet a továbbiakra is kizárja.
3.6 Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját
megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő
vagyonnal rendelkezik. [Ptk. 3:393. § (1)]
3.7 Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul,
vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére
kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja. [Ptk. 3:393. § (2)]
4. Csatlakozás
4.1 Nyilvántartásba vett alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az alapító okiratban
meghatározott feltételekkel lehet. Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi
személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapító okiratban megfogalmazott célok eléréséhez
vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. [Ptk. 3:383. § (1)]
4.2 Ha a csatlakozó az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult, a csatlakozást
követően az alapítói jogokat az azok gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja.
[Ptk. 3:383. § (2)]
4.3 A csatlakozási kérelmet írásban kell benyújtani az alapítványnak. A csatlakozás elfogadásáról vagy
elutasításáról az alapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon
belül, és annak határozatát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező
részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs.
4.4 A befizetések növelik a vagyont, vagy közvetlenül az alapítvány céljaira fordíthatók.
5. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása
5.1 Az alapítvány induló vagyona: 11.500,- Ft, azaz tizenegyezer ötszáz Ft, mely összeget az alapítók az
okirat aláírását követő 15 napon belül a Pilisvörösvári OTP Fiókban helyeztek el a cégbírósági
bejegyzésig. (1992.05.10.)
5.2 Az összeg kizárólag az alapítványi célok érdekében használható fel. Az alapító által rendelkezésre
bocsátott összeg teljes egészében felhasználható. Az alapítvány előbbiekben megfogalmazott induló
vagyona növekedhet, a jelen alapító okirat által meghatározott feltételek szerint csatlakozók
hozzájárulásával, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. Az alapítvány céljai elérése
érdekében adományokat gyűjt.
5.3 Az alapító vagyont meghaladó, mindenkori teljes vagyon, az alapítvány számlájára érkező
mindenkori készpénzadomány teljes összege, illetve a természetben nyújtott adomány teljes egésze is
felhasználható az alapítvány céljainak megvalósítása során. [Ptk. 3:384. § (1) – (2)]]
5.4 A jogi személy alapítója vagy tagja a jogi személy alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének
más eseteiben köteles a jogi személy részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A jogi személy részére
teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni. [Ptk. 3:9 (1)] §
5.5 Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult. [Ptk.2013. évi V. tv. 3:379. § (2)]

5.6 Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez; gazdálkodása alatt elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja.
5.7 Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez.
5.8 Az alapítványi vagyont az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni, valamint az
alapítvány működtetésével kapcsolatos dologi és személyi kiadások fedezésére, fenntartásával
kapcsolatos kiadások fedezésére, valamint az alapítvány cél szerinti juttatásainak (ösztöndíjak és
támogatások) pályázatok útján történő szétosztására.
5.9 Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza. [Ptk. 3:384. § (2)] Ezt a rendelkezést az alapító és a csatlakozó jogutódjára is
alkalmazni kell.
5.10 A jogi személy minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt, vagy nem
korlátoz. [Ptk. 3:8. §]
5.11 Az alapítványi vagyonnal az Alapító által létrehozott kuratórium gazdálkodik. Az alapítvány
vagyonának felhasználása során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a
kuratórium dönt.
6. Az alapítvány ügyvezető szerve
6.1 A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető
tisztségviselői. [Ptk. 3:397 § (1)]
6.2 A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki. A kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az alapító
kéri fel, illetve jelöli ki, s tisztség a jelölés elfogadásával jön létre. [Ptk. 3:398.§ (1)],
6.3 A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi
lakóhellyel kell rendelkeznie. [Ptk. 3:397. § (1)– (4)]
6.4 A háromtagú kuratórium, melynek tagjai: a kuratórium elnöke, 1 fő a szülői munkaközösség
képviseletében, 1 fő a tantestület képviseletében.
6.5 A kuratóriumi tagok meg kell, hogy feleljenek a 2013. évi V. törvény [Ptk. 3:22. §-ában
megfogalmazott és meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi követelményeknek. Vezető
tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles
ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Nem lehet vezető tisztségviselő,
aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
6.6 Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az
alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban Az alapító okirat ettől eltérő
rendelkezése semmis. [Ptk. 3:397. § (3) – (4)

6.7 A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, melyért külön díjazásban nem
részesülnek, kész kiadásaik, költségeik megtérítésére igényt nem tarthatnak. [Ptk. 3:391. § (1.) d.pont]
6.8 Az alapító fenntartja magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát.
6.9 A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával, lemondásával, cselekvőképességének a
tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében,
továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt
az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója
hívhatja vissza. [Ptk. 3:397.]
6.10 A kuratóriumi tag megbízatásáról az alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlójához
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a
lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
6.11 A kuratóriumi tagok képviseleti jog terjedelme általános, a képviseleti jogot önállóan gyakorolja.
6. 11. A Kuratórium elnöke, tagjai:
Kuratóriumi elnök:
Név: Szőreginé Szabó Adrienn
Született: Budapest, 1984. 04. 30.
A.n.: Kimmel Ottilia
Lakcíme: 2085 Pilisvörösvár Kálvária u. 11.
Kuratóriumi tag:
Név: Ságiné Sebők Magdolna
Született: Cegléd, 1962. 06. 16.
A.n.: Együd Magdolna
Lakcíme: 2085 Pilisvörösvár, Bányató utca 4/A. I/4
Kuratóriumi tag:
Név: Szilágyi Andrea
Született: Budapest, 1979. 08. 24.
A.n.: Velladics Éva
Lakcíme: 2085 Pilisvörösvár, Rózsa u. 8.
6.12 Az alapítvány képviselője akár önállóan, akár együttesen bármelyik kuratóriumi tag lehet A
kuratórium – működésének megkezdése után – az alapítvány alkalmazottjának is képviseleti jogot
biztosíthat. A képviseleti joggal felruházott alkalmazott önállóan is elláthatja az ügyvezetéssel és
képviselettel járó feladatokat, amelynek teljesítéséért a kuratóriumnak tartozik felelősséggel.
6.13 Az alkalmazott képviseleti joga nem érinti az elnök képviseleti jogát.
6.14 A kuratórium elnöke, illetve tagjai jogosultak a bankszámla felett rendelkezni.

6.15 Az alapítvánnyal kapcsolatos munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.
6.16 A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az alapító okirat ennél
ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. [Ptk. 3:399. § (2)] Az ülést a kuratórium elnöke hívja
össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott
vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A meghívónak
tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a
napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell
megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap
elteljen.
6.17 Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget,
a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja [Ptk. 3:399. § (3)]
6.18 A kuratóriumi ülés összehívása meg kell, hogy feleljen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) 3:17. §-ában foglalt követelményeknek.
6.19 A kuratórium ülései nyilvánosak. Zártkörű ülés akkor rendelhető el, ha és amennyiben a
nyilvánosság akár magánszemélyek, akár jogi személyek jogos érdekét sérti, pl. személyhez fűződő
jogaik védelme érdekében, államtitok, szolgálati titok vagy üzleti titok megőrzése végett, illetve
nemzetgazdasági érdekre tekintettel, erkölcsi okból vagy más adatvédelmi szempont vagy jogszabályi
rendelkezés alapján feltétlen szükséges.
6.20 Zárt ülés elrendelését indítványozhatja bármely kuratóriumi tag és az alapítvány ügyvezetésével
megbízott személy. A zárt ülés elrendeléséről a teljes kuratórium egyhangú határozattal dönt.
6.21 A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A
kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító
okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két
tag esetén egyhangúlag hozza. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. [Ptk
3:18. § (1) – (2.)] 6 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
6.22 A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. Az
alapítók gyűlése, illetve a kuratóriumi ülés indokolt esetben megtartható elektronikus hírközlő eszköz
útján a Ptk., illetve az aktuális kormányrendelet előírásainak megfelelően. A határozatképesség
érdekében a határozathozatal ülés tartása nélkül is lehetséges, ebben az esetben az ilyen

határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő
megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított
legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés
részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
[Ptk. 3:20. § (1) – (2.)]
6.23 Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek
össze kell hívnia. [Ptk. 3:20. § (3.)]
6.24 A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három
napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó
napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. [Ptk.
3:18. § (4)
6.25 Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül újból össze kell hívni az eredeti napirendi
pontok tekintetében, az így megismételt ülés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen
van. [Ptk. 3:191. § (1)
6.26 A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készüljön,
melyet az elnök ír alá és a két kuratóriumi tag hitelesíti. A kuratórium elnöke a kuratórium döntéseiről
nyilvántartást vezet (határozatok tára). A nyilvántartásnak rendelkeznie kell: a döntés/határozat
tartalmáról, a döntés/határozat időpontjáról és hatályáról, a döntést/határozatot ellenzők és
támogatók számarányáról és személyéről. [Ptk. 3:193. § (1)] A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítvány
nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott
fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott
határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok
és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
6.27 A kuratórium döntéseit a kuratórium elnöke közli az érintettekkel a határozat meghozatalától
számított nyolc napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva. A kuratórium elnöke
gondoskodik az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok őrzéséről. Ezen iratokba bárki
betekinthet a kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban az alapítvány székhelyén, és
arról saját költségén másolatot készíthet. Az alapítvány a testületi szervek döntéseit a székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. Az alapítvány szervei működésének módjáról, a
szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban
tájékoztatja a nyilvánosságot. [Ptk. 3:194 §- 195. §]
6.28 A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak
megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekről. A kuratórium
biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és
feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
6.29 A kuratórium feladatkörébe tartozik:


az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz és
feltételrendszer megteremtése;













gazdálkodás az alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése;
döntés az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról;
döntés az alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról;
legalább évente egyszer beszámolás az alapítónak az alapítvány működéséről;
az alapítvány napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
a beszámolók előkészítése;
az éves költségvetés elkészítése;
a kuratórium határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az alapítványt érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapító okirat a hatáskörébe utal.

7. Vegyes rendelkezések
7.1 A Budapest Környéki Törvényszék a „Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, továbbiakban [Ectv.) 75. §-ának (5.)] bekezdése alapján, a 46. Pk.62.196/1992/41.
számú végzésével a szervezet közhasznú jogállását a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából
törölte.
7.2 Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet
[Ptk. 3:403. §. (1)
7.3 Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. [Ptk. 3:403. § (2)]
7.4. Az alapítvány megszűnése esetén a Ptk. rendelkező paragrafusa alapján az alapítvány tiszta
vagyonát a 2085. Pilisvörösvár, Templom tér 19. szám alatt működő Pilisvörösvári Templom Téri Német
Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztési céljaira kell fordítani. [Ptk. 3:391.§. (1) j)].

8. Záró rendelkezések
8.1 Jognyilatkozatok megtételének módja
Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot – ha a Ptk-ból más nem következik – írásban lehet
megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapítvány szerve
vagy az alapító határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.
Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat




postai úton történő elküldésével.
elektronikus levélben történő elküldésével.
érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

Igazolható módon történő közlés:






Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő
közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az
írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen
feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik
munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon
történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása
iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján
küldik el, azt az ellenkező bizonyításig a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus
visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele
esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője
a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével
elismeri az átvétel tényét.

8.2 Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pilisvörösvár, 2021. január 1.
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Az a]apfuó okirat szövege csak olt és annyibal bővíthető vagy változtaLható, amennyiben a nlil)taokirat azt kiíejezetteD
megengedi, A sztikség szerint kitö]tendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek
kitö]tésére az adot1 alapírvány esetében nem volt szűkség,
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ALAPITO OKIRAT
AZ alapító okirat §Zövege csak ott és alill,yil)an bajvjthető vagy Változtatható, alnennyibeD a mintaokirat azt kifejezetten
negenEedi. A 5ZLikség szerint kitöltendő szövegrészek abbcn az eselbeli i5 a mintaokirat részétképezik, ha ezen részek
kitöltésére aZ adoll d]apitvány esetében nem volt szükség.
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Az alapító okirat szóvege csak on és annyiban bővíüető vagy változtátható, meDnyiben a mjntaokirat az1 kifejezetren
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kitöltésére az adott alapítvánv esetében nem volt szükség,
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