
"JÖVŐNKÉRT" ALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

/a módosításokkal egységes szerkezetben/ 

 

 

 A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium ( Ságvári Endre Gimnázium) (8900 Zala-

egerszeg, Rákóczi u. 49-53. ) jelen alapító okirattal létrehozta a "Jövőnkért" Alapítványt. 

 

 Az alapítvány nyitott, amelyhez az a természetes vagy jogi személy csatlakozhat, aki az 

alapítvány számlájára bármekkora összeget befizet. 

 

A kuratórium a befizetéseket és az alapítványba való belépést külön is visszaigazolja. 

 

Az alapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alapítvány gazdálkodása 

során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevé-

kenységére fordítja. 

 

1./ Az alapítvány neve: „Jövőnkért” Alapítvány 

 

2./ Az alapítvány székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.  

 

3./ Az alapítvány célja: az alapítvány a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

területén fejti ki közhasznú tevékenységét. E közfeladat teljesítését a 2011. évi CXC. tör-

vény a nemzeti köznevelésről 2 § (3) illetve 4§ (1) a) – u) írja elő. 

 

 Ennek megfelelően célja: 

 

a./ A kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért és magas szintű nyelvismeretet 

szerzett (nyelvvizsgát tett) tanulók elismerése, a kiemelkedő tanulmányi eredmény 

elérésével összefüggő tanulmányi kirándulások támogatása, a területi és országos 

tanulmányi eredmények eléréséhez szükséges anyagi támogatás biztosítása, az országos 

tanulmányi versenyeken való részvétel költségének részbeni vagy teljes egészében 

történő átvállalása, a diákcserék, sportversenyek, sporttáborok szervezésének, a diákok 

azon való részvételének támogatása, amelyet a kuratórium  döntése alapján a benyújtott 

pályázatokkal lehet elérni.  

 

       b./  Az alapítvány pályázati keretek között  belföldön és külföldön tanuló diákokat tanul-

 mányaik idejére ösztöndíjban részesíthet. 

 

       c./ Az alapítvány támogatja az alapító iskola nyelvi képzését, biztosítja a gimnázium 

speciális nyelvi osztályaiban és a két tanítási nyelvű osztályokban nyelvet tanuló diákok 

számára a felkészülés és nyelvgyakorlás lehetőségét oly módon, hogy hozzájárul az 

iskola nemzetközi kapcsolatainak kialakításához, segíti a nemzetközi kapcsolatok 

felvételét. Anyagilag támogatja külföldi tanulmányutak, nyelvi táborok szervezését és 

megrendezését, valamint a két tanítási nyelvű oktatás feltételrendszerének javítását, a 

külföldi diákok magyarországi fogadásának költségeit. 

        

      d./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány semmilyen politikai pártot nem támogat, 
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támogatásra megállapodást nem köt , politikai párttól, egyéb politikai szervezettől támogatást 

nem fogad el, nem vesz igénybe. 

 Az alapítvány országgyűlési és helyi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet 

nem állít, választásokon résztvevő képviselőket nem támogat. 

 

e./ Az alapítvány támogatja az oktatással, neveléssel , az iskolai hagyományok ápolásával ös--

szefüggő tevékenységek , rendezvények, előadások, ünnepségek, szakkörök, képzések, verse-

nyek , táborok szervezését, lebonyolítását és az azokon való részvételt. 

 

 

4./ Az alapítvány induló vagyona:  

 

 50.000,- Ft , melyet a Ságvári Endre Gimnázium biztosít. 

 

 

5./ Az alapítvány szerve, tagjai:  

 

 Az alapítvány legfőbb döntést hozó ill. képviselő szerve a héttagú kuratórium. Az ala-

pítvány képviselője a kuratórium elnöke, akit az alapító képviselője jelöl ki.  A kurató-rium 

tagjait az alapító határozatlan időre nevezi ki. 

 

A közhasznúságra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Ectv. 38.§ (1) – (2) bekezdé-

se és 39§ (1.) (2.) bekezdése tartalmazza. 

 

A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. §-a tartalmazza. 

 

A kuratórium tagjai az alapító által felkért személyek lehetnek, miután nyilatkozattal erősítik 

meg a felkérés elfogadását. 

 

A diákönkormányzatnak legalább 1 tanulót kell évente a kuratóriumi gyűlésekre tanácskozási 

joggal delegálni. A kuratóriumi megbízás az arról történő lemondásig, vagy az alapító által 

történő visszahívásig tart. 

 

Az alapító által kijelölt képviselő, egyben a kuratórium elnöke HORVÁTH BEÁTA 

ERZSÉBET (a.n.: Markó Erzsébet) 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 3. fsz.1. szám alatti lakos.   

 

A kuratórium tagjai: 

 

1./Szűcs Klára (a.n.:Kovács Ida) ( 8900 Zalaegerszeg Gébárti út 88) 

2./ Hersics László   (a.n.: Pénzes Mária)  (8900  Zalaegerszeg, Madách u. 16.) 

3./Vörösné Rövid Zita (a.n.: Szabó Anna) ( 8900 Zalaegerszeg, Babits Mihály utca 1. 5.a.) 

4./Keresztény Ildikó Katalin (a.n.: Feledi Éva Ágnes) ( 8900 Zalaegerszeg Klapka u. 8.) 

5./Farkas-Vörös Zsuzsanna (a.n.: Ferencz Ilona) (8900 Zalaegerszeg, Gévahelyi u. 22) 

6./Csallóné Horváth Adrienn (a.n.: Porkoláb Marianna) ( 8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u.29- 

31 B. ép. I.  em 1.a) 

 

 

Az alapítványi vagyon kezelője a kuratórium, amely gondoskodik az alapítvány működéséről 

és az alapítvány vagyonának rendeltetésszerű felhasználásáról. 
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6./ A kuratórium működésének elvei: 

 

A kuratórium működési szabályát maga alakítja ki. Üléseit legalább félévenként, ill. 

szükség szerint rövidebb időközönként tarja. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja 

össze. Az összehívást írásban az ülés javasolt napirendi pontjainak feltüntetésével a kuratórium 

minden tagjának az ülés tervezett időpontját megelőzően két héttel meg kell küldeni. Ezzel egy 

időben az összehívást a hirdetőtáblán is meg kell jelentetni.  

 Az alapítót minden kuratóriumi ülésre meg kell hívni, aki tanácskozási joggal van jelen. 

A kuratórium ülései  minenki számára nyilvánosak. A részvételi szándékot a kuratórium elnök-

ének  előzetesen jelezni kell a helybiztosítás végett.  

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 na-

pon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke 

nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

 

A kuratórium döntéseit, a határozatokat  nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A 

kuratórium határozatképes, ha a hét tagból legalább négy fő jelen van. Szavazategyenlőség ese-

tén az elnök szavazata dönt. 

A kuratórium tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el, így ők juttatást nem kapnak.  

Az alapítvány bankszámlájáról (az aláírás bejelentő alapján) a kuratórium elnökének és egy 

tagjának vagy gazdasági ügyintézőjének aláírásával lehet pénzt felvenni, vagy átutalni.  

 

7./ Az alapítvány vagyonának felhasználása 

 

Az alapítvány vagyonát a folyószámlán éppen rendelkezésre álló vagyon 50%-ig  lehet 

egy kuratóriumi pályázati időszakban alapítványi célokkal, összefüggő pályázatok díjazására és 

támogatásra megítélni. A támogatott célokkal összefüggésben az alapítvány külső szervekkel, 

(iskolák, egyesületek) megállapodást köthet egy-egy adott cél támogatására, akár hosszabb táv-

ra is.  

 

 Az alapítvány pénzeszközeiből díjazhatók: 

 

- a rendkívüli tantárgyi vagy nyelvi érdeklődésen alapuló kiemelkedő eredményt elért tanu-

lók, 

- sportversenyen, országos szintű eredményt elért tanulók, 

- OKTV-n, tanulmányi és sportpályázatokon kimagasló eredményt elért tanulók, 

- azok a tanulók, akik több magas szintű (felsőfokú, nemzetközi) nyelvvizsgát tettek. 

- az iskola dolgozói és tanulói 

 

Az alapítvány pénzeszközei felhasználhatók: 

 

- Az alapítványi cél megvalósításával, az alapítvány működésével összefüggő kiadások, esz-

közbeszerzések teljesítésére, 

- Tanulmányi versenyre, sportversenyre, diákcserékre, tanulmányi és sporttáborokra történő 

bel- és külföldi utazás költségeihez való hozzájárulásra diákok és felnőtt kísérők részére, 

ezek szervezési költségeihez való hozzájárulásra, 
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- Külföldi utazás támogatására (tanulók és felnőtt kísérők részére), 

- A tanulmányi és sportversenyekre nyelvvizsgákra való felkészüléshez szükséges anyagi 

támogatásra, 

- A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő költségek támogatására, 

- Ösztöndíjra külföldön és belföldön egyaránt 

- Iskolai tájékoztatók, évkönyvek, iskolaújság megjelentetésével összefüggő költségek támo-

gatására, 

- Iskolai tájékoztató nyomtatványok, évkönyvek, iskolaújság szerkesztése, előállítása peda-

gógus és diákszerzők szépirodalmi. képzőművészeti, tudományos alkotásainak, munkáinak 

megjelentetésével összefüggő költségeihez való hozzájárulás, 

- Két tanítási nyelvű és speciális nyelvi osztályok oktatási feltételrendszerének (tankönyvel-

látottság, fénymásolási lehetőség, lektor biztosításában közreműködés) anyagi támogatásá-

ra, 

- A kiemelt tanulmányi és versenyeredmények elérése és a nyelvi képzés támogatása kereté-

ben felzárkóztató szakkörök, tanórán kívüli egyéb oktatási formák támogatására 

- oktatással, neveléssel, iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos tevékenységek, rendez-

vények, előadások, ünnepségek, szakkörök, képzések, versenyek, táborok szervezésével, 

lebonyolításával és azokon való részvétellel összefüggő dologi és személyi kiadások teljesí-

tésére 

 

Politikai párt, politikai szervezet, országos és helyi választásokon résztvevő jelölt, őt állító 

szervezet az alapítvány pénzeszközeiből és vagyonából nem díjazható és anyagilag nem támo-

gatható. 

 

8./  Közhasznúsági melléklet: 

 

Az alapítvány éves beszámolóját a kuratóriumi ülés egyszerű szótöbbséggel hagyja jó-

vá. A beszámolót írásban kell előterjeszteni és azt az ülés meghirdetéséről szóló meghívóval 

együtt minden kuratóriumi tagnak meg kell küldeni. A beszámoló jóváhagyása nyílt szavazás-

sal történik. 

 Az alapítvány kuratóriuma gondoskodik olyan nyilvántartásról, amelyből a döntésre 

jogosult szerv, tehát a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A kuratórium a döntéseit az érintettekkel 

személyesen vagy, ha személyesen nem lehetséges, akkor írásos formában közli postai úton 

és/vagy az iskola honlapján és /vagy az alapítvány székhelyén hirdetőtáblán és nyilvánosságra 

hozza az iskola honlapján és /vagy az alapítvány székhelyén hirdetőtáblán.  

A kuratórium elnökével történő előzetes írásbeli vagy szóbeli egyeztetés után az iratok-

ba bárki betekinthet az alapítvány székhelyén, munkaidőben, felügyelet mellett. 

Az alapítvány működésének és szolgáltatása igénybevételének módját, a beszámolókat 

az alapítvány nyilvánosságra hozza az alapító honlapján.  

(http://www.kolcsey-zeg.hu) 

 

 Az alapítvány belső szabályzatai is rendelkeznek a nyilvántartások rendjéről, a kuratóri-

um üléseiről készítendő jegyzőkönyv tartalmi követelményeiről, a kuratórium döntéseinek az 

érintettek részére történő értesítési és nyilvánosságra hozatali rendjéről, az alapítvány működé-

sével kapcsolatban keletkezett iratok kezelési és betekintési rendjéről, valamint az alapítvány 

http://www.kolcsey-zeg.hu/
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működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra 

hozatali formáiról. 

  

9./ Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűntetésekor vagy megszűnésekor a vagyon a 

Ságvári Endre Gimnáziumra vagy annak jogutódjára száll. Jelenlegi jogutódja a Zalaegerszegi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium. 

 

Az alapítvány alapító okiratában bele nem foglaltakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) , valamint egyéb hatályos jogszabályok és a kuratórium határo-

zatai vonatkoznak. 

 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 

– módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

Zalaegerszeg, 2016. június 23. 

 

 

 

       Szűcs Gergely Zsolt 

                  az alapító képviselője 


