Alapító okirat
A „TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT” Alapítvány Alapító Okiratának 2016. december 12. napján
kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi.
Az Alapítók attól a céltól vezéreltetve, hogy a tehetséges tanulók előmenetelét támogassák,
mind az iskolában és az iskolához tartozó kollégiumban, ezeket a tanulókat felkarolják, a
kiemelkedően jó munkát végző pedagógusokat ösztönözzék és jutalmazzák, alapítvány
létrehozását határozták el.
A tanulók és a jó munkát végző pedagógusok támogatásához az alábbi tevékenységek segítése,
finanszírozása szükséges.
A célok megvalósítását segítő tevékenységek:
-az oktató nevelő munkát segítő eszközök vásárlása, felszerelések megújítása
-szakmai anyagok, szakfelszerelések, szakkönyvek beszerzése
-hátrányos helyzetű növendékek segítése, támogatása
-tehetséges diákok magyar és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvételének támogatása
-házi versenyek költségeinek fedezése, díjak és jutalmak biztosításával
-pályázatokon való részvétel, pályázati költségek fedezése
-kiállítások, előadások szervezése, rendezése
-termek bérlése
-meghívott előadók, művészek költségeinek fedezése (tiszteletdíj, utazás, étkezés)
-jogdíjak fizetése
-koreográfiák készítése, betanítása, versenyekre való felkészítés, finanszírozás
-iskolaidőn túl a tanulók kíséretének, felügyeletének támogatása
-jelmez és díszlet költségek támogatása
-szakmai utak finanszírozása
1. Az Alapítvány neve:
„TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT Alapítvány”
2. Az Alapítvány székhelye:
9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5.
3. Az alapítvány induló vagyonát az alapítók 1989. december 31-ig az alábbiak szerint
bocsátották rendelkezésre:
– Állami Biztosító Megyei Igazgatósága 20.000,- Ft,
– Győr-Moson-Sopron Megyei Vendéglátó Vállalat 50.000,- Ft,
– STRUKTÚRA Kisszövetkezet 30.000,- Ft,
– SZINTÉZIS Leányvállalt 50.000,- Ft,
– RÁBATEXT 50.000,- Ft,
– Megyei Tanács V.B. Kórház-Rendelőintézet 50.000,- Ft,
– MICRORAAB Kisszövetkezet 100.000,- Ft,
– 711. sz. Gombos Ferenc Úttörőcsapat 30.000,- Ft.
Az alapítvány induló vagyona 380.000,- Ft, azaz Háromszáznyolcvanezer forint.

4. Az alapítók, illetve azok jogutódai
Állami Biztosító Megyei Igazgatósága (9021 Győr, Kazinczy u. 5/9.)
Jogutód: AEGON Magyarország Zrt. (1091 Budapest, IX., Üllői út 1., Cg. 01-10-041365)
Győr-Moson-Sopron Megyei Vendéglátó Vállalat (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 13.)
Jogutód: GASTRON 2004 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1021 Budapest,
Nyéki u. 21., Cg. 01-09724474, képviseli Burger Károly ügyvezető)
STRUKTÚRA Szoftver Fejlesztő Kisszövetkezet (9023 Győr, Blaha Lujza u. 14.)
Jogutód: nincs, a cég jogutód nélkül megszűnt, volt nyilvántartási száma: Cg. 08-02-000877)
SALDO Pénzügyi Szervező és Tanácsadó Vállalat SZINTÉZIS Gazdasági Elemző és
Számítástechnikai Alkalmazásfejlesztő Leányvállalat (9021 Győr, Tanácsköztársaság u. 17.)
Jogutód: SZINTÉZIS Computer Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr,
Tihanyi Árpád u. 2., Cg. 01-09-661241), amely hivatalból törlésre került 1998. június 16.
napján az 1997. évi CXLV. törvény 62. § (2) bekezdése alapján
RÁBATEXT (9023 Győr, Fehérvári út 3.)
Jogutód: nincs, a cég jogutód nélkül megszűnt – a felszámoló a REORG Rt. volt, a
felszámolóbiztos pedig: Dr. Havasi István felszámoló (96-314-731) volt.
Győr-Moson-Sopron Megyei Tanács V.B. Kórház-Rendelőintézet (9024 Győr, Vasvári Pál u 2.)
Jogutód: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2.)
MICRORAAB Irányítástechnikai és Automatizálási Kisszövetkezet (9023 Győr, Buda u. 4.)
Jogutód: nincs, a MICRORAAB Elektronikai és Biztonságtechnikai Részvénytársaság (9024
Győr, Mónus I. u. 47-49.) jogutód nélkül megszűnt 2006. szeptember 14. napján, volt
nyilvántartási száma: Cg. 08-10-001553
Gombos Ferenc Általános Iskola (9022 Győr, Rózsa F. u. 41.)
Jogutód: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium
(9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5.)
Gombos Ferenc Úttörőcsapat (9022 Győr, Rózsa F. u. 41.)
Jogutód: nincs, jogutód nélkül megszűnt.
Azon alapítók esetében, akik jogutód nélkül megszűntek vagy más okból az alapítói jogaikat
véglegesen nem gyakorolják, és ez utóbbiról külön, teljes bizonyító erejű magánokiratban
nyilatkoztak, az alapítói jogokat a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakgimnázium és Kollégium mindenkori igazgatója gyakorolja.
5. Az alapítvány ügyvezető szerve
Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító
jelöli ki, s a tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok
elfogadásáról, illetve visszautasításáról.
Az alapítvány esetleges munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
a tag halálával,
lemondásával,
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 Ptk. 3:398.§ (2) bekezdése szerint visszahívással.
A kuratórium tagjai nem lehetnek az Alapítvány kedvezményezettjei, és annak közeli
hozzátartozói. Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban,
vagyis a kuratórium tagjaira a Ptk. 3:397. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell
alkalmazni..
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A kuratórium tagjai nagykorúak, akiknek cselekvőképességét a tevékenységük ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. A kuratórium tagjai nem állnak bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetés hatálya alatt, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesültek. A kuratórium tagjai nem állhatnak
(jogerősen) foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy (Alapítvány) vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont)
A kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül, ingyenesen látják el, azonban igazolt
készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
A kuratórium elnöke:
Név: Derczó Tibor
Lakcím: 9022 Győr, Pálffy M. u. 2.
Anyja neve: Polauf Erzsébet
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános
A kuratórium tagjai:
Név: Eva Hotová
Lakcím: 9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 33-35.
Anyja neve: Eva Bírová
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános

Név: Milanovich Lászlóné
Lakcím: 9028 Győr, Zöld u. 6.
Anyja neve: Szóka Magdolna
A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze az ülést megelőzően legalább 8 nappal, a
napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval, 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 tértvevény) A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és
székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat.
A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.
A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium ülésén, egyhangúlag kell jóváhagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít,
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A kuratórium köteles az Alapítvány Határozatainak könyvét vezetni, melyből kiderül a
kuratórium döntéseinek tartalma, a határozathozatal időpontja, a döntés hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye, illetve a döntés végrehajtásának felelőse.
A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli és a székhely hirdetőtábláján
nyilvánosságra hozza.
A kuratórium kezeli az alapítvány vagyonát az ezen okiratban írt megkötésekkel.
A kuratórium dönt abban a kérdésben, hogy kit részesít az alapítvány támogatásban, és milyen
formában.
A kuratórium dönt esetlegesen pályázatok kiírásáról.
A kuratórium saját hatáskörben dönthet akként is, hogy adott évben nem eszközöl kifizetést,
támogatást, de ilyen döntést két egymást követő évben nem hozhat.
6. Az alapítványi vagyon felhasználása
Az alapítvány 1997. december 30-ig összegyűlt vagyonának csak a kamatait lehet felhasználni
támogatások kifizetésére. Az ezt követően befolyó összegek teljes egészében – a kuratórium
döntése alapján – felhasználhatók.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
A kuratórium, belátása szerint évente akár több alkalommal is oszthat szét támogatásokat
jutalomként, ösztöndíjként, vagy egyéb, adózási szempontból, törvényes kereteken belül az
alapítvány és az adományozott számára legmegfelelőbb jogcímen.

A kuratórium pályázatot írhat ki különböző összegek elnyerésére.
A pályázati feltételeket a kuratórium határozza meg.
Az elismerésben részesíthető személyekkel szembeni követelményeket a kuratórium határozza
meg az alapítvány céljaival összhangban.
A kuratórium dönthet akként is, hogy az adott évben felhasználni kívánt pénzösszeg 50
százaléka erejéig az alapítvány céljaival összhangban eszközöket vásárol, és azokat osztja szét.
Az Alapítvány vagyona csakis az Alapítvány céljaira, illetőleg az Alapítvány működésének
költségeire használható fel.
Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően, a jogszabályi előírások teljes körű betartása
mellett kell kezelni és felhasználni, összhangban a jelen Alapító Okirat szellemiségével.
Az alapító és a csatlakozó, valamint az ő jogutódjaik az Alapítvány részére juttatott vagyont
nem vonhatják el és nem követelhetik vissza, az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
Az alapítvány részére juttatott vagyont bővítő pénzbeli és/vagy nem pénzbeli támogatásokat,
felajánlásokat, adományokat (továbbiakban együtt „adományok”) könyv szerinti ennek
hiányában szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
7. Függetlenségi klauzula
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, támogatást
pártoktól nem fogadhat el, országgyűlési és megyei, valamint fővárosi, helyi önkormányzati
képviselőjelöltet nem állít, és nem támogathat.
8. Az alapítványhoz való csatlakozás
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy, bármikor
az alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A
csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A
csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni
juttatásának felhasználására vonatkozóan.
A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról az alapítvány
kuratóriuma dönt.
Az alapítványt pénzeszközök, egyéb ingó és ingatlan dolgok adományozásával lehet támogatni.
Lehetősége van a támogatónak, hogy megjelölje az alapítvány mely célját kívánja támogatni,
ez esetben a kuratórium kötve van a támogató rendelkezéséhez.
9. Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány megszűnik, ha az alapító okiratban meghatározott
- cél megvalósult, és az alapító új célt nem határozott meg,
- az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód,
- az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet

10. Záró rendelkezések
Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapítók 2016. évi december 12-i módosítása alapján hatályos
tartalomnak.
Győr, 2016. december 12.

