1. Melléklet

WIGNER ISKOLA KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban, mint alapító) önkormányzati
közfeladat folyamatos biztosítása céljából, határozatlan időre közalapítványt hoz létre.
I. A közalapítvány neve: Wigner Iskola Közalapítvány (a továbbiakban: alapítvány)
II. A közalapítvány típusa: Oktatási tevékenység (támogatás)
III. Hatókör: Területi
IV. Alapító:
1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.
Képviseli: Habis László polgármester

2.

A GMSZ Közhasznú Alapítvány (székhelye: 3300 Eger, II. Rákóczi F. utca 2.,
képviseli: Kiss Ferenc elnök) már most bejelenti csatlakozási szándékát fenti
közalapítványhoz, melyre tekintettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,
mint alapító hozzájárul, hogy a kuratórium 3 tagját a csatlakozó jelölje ki.

V. Az alapítvány székhelye: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
VI. Az alapítvány vagyona:
1. A Wigner Iskola Közalapítvány vagyona áll:
- A GMSZ Alapítvány, mint csatlakozó 500.000 Ft készpénz-hozzájárulásából és
- az Eger Megyei Jogú Város az alapítvány tulajdonába adja - az egri 2033., 2034 hrsz.
alatt található ingatlanok kivételével - a megszűnt intézmény mérleg szerinti eszközeit és
forrásait.
2. Az VI/1. pont bárminemű hozadéka illetve a megjelölt ingatlanokban lévő berendezési és
felszerelési tárgyak, a Magyar Köztársaság Állami Költségvetésének az alapítvány, valamint
a csatlakozó természetes és jogi személyek természetbeni pénzbeli hozzájárulása az
alapítvány vagyonát gyarapítja.
3. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium az alapítvány céljainak megfelelően
dönt, az alapítvány és intézményeinek éves költségvetése meghatározásával. Az alapítvány
vagyonát minden olyan módon fel lehet használni, ami közvetve, vagy közvetlenül a célok
megvalósítását szolgálja.
Az ingatlan az alapítvány által létrehozandó intézmény elhelyezésére hasznosítható és az
köteles ezen ingatlan állagát megőrizni és vis maior esetére biztosítani.
VII. A VI/1. pontban megjelölt ingatlan az alapítvány által létrehozandó intézmény
elhelyezésére hasznosítható, az alapítvány köteles ezen ingatlan állagát megőrizni és vis
maior esetére biztosítani.
VIII. Az alapítvány célja:
1. Az alapítvány által a Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és Kollégium, mint
intézmény oktatási célú működtetése.
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2. Az alapítvány megteremti az alapítványi vagyon állandó része fenntartásának és
intézmény működésének anyagi lehetőségeit.
3. Az alapítvány köteles biztosítani, hogy az intézmény Eger Megyei Jogú város
iskolarendszerének szerves része legyen. Ennek érdekében az önkormányzat és az alapítvány
rögzíti, hogy az iskola és kollégium 1 600 főnél nagyobb létszámmal nem működhet (1 415 fő
iskolai és 185 fő kollégiumi létszám).
4. Az alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény szerint tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint sport megnevezésű
közhasznú tevékenységet folytathat.
5. Az alapítvány az alábbiakban felsorolt közhasznú tevékenységet láthatja el és ezáltal
közhasznú tevékenységet folytat.
-

Közfeladat megnevezése: Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása.
Jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2. § (3)

-

Közfeladat megnevezése: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb
életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások
elleni fellépés.
Jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1) - (2)

-

Közfeladat megnevezése: Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és
innováció-politikai stratégia kialakításában.
Jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról 5. § (3).

-

Közfeladat megnevezése: Sport, ifjúsági ügyek
Jogszabályhely: 2011. éci CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.
§ (1) 15.

IX. Az alapítvány jellege:
1. Az alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamint
bármilyen magyarországi és külföldi közösség, jogi személy a célok megoldásához
sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen
más eszközzel támogatni kívánja.
2. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat,
országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem is támogat, ettől a továbbiakban is
elzárkózik. Céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel,
közösséggel és személlyel, amelyek/akik a közös célok elérésén munkálkodnak.
3. Az alapítvány működése nyilvános.
4. Az alapítvány önálló jogi személy.
5. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt köteles az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítani.
6. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.
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7. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni.
X.

Az alapítvány szervezete:

1. Kuratórium
Az alapítvány kezelő szervezete és képviselője a 9 tagból álló kuratórium.
A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.
Az alapítvány kuratóriumának hat tagját Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,
három tagját a GMSZ Közhasznú Alapítvány jelöli ki.
Az alapítvány kuratóriumának két tagja az Eger Megyei Jogú Város, mint alapító képviselőtestületének tagjai.
Az alapító köteles a képviselői megbízatásuk megszűnése miatt kuratóriumi tagságukról
lemondott önkormányzati képviselők helyére 15 napon belül, a képviselőtestület tagjai közül
új kuratóriumi tagokat delegálni.
Tagjai:
Hegyi Tibor elnök
(lakóhelye: 3300 Eger, Napsugár u. 14. sz II/5.; anyja neve: Pap Mária)
Tóth György tag
(lakóhelye: 3300 Eger, Hell Miksa. u. 4. III/16.; anyja neve: Tóth Katalin)
Csatlós Barna titkár
(lakóhelye: 3300 Eger, Kertész út 132.; anyja neve: Devánszky Beatrix Éva)
Bogdány János tag
(lakóhelye: 3300 Eger, Rajner K. út 23. anyja neve: Csontos Anna)
Tóth Sándor tag
(lakóhelye: 3519 Miskolc, Tímár út 7., anyja neve: Tímár Magdolna)
Sós István tag
(lakóhelye: 3300 Eger, Kisdelelő út 6. anyja neve: Nagy Margit)
Löffler Erzsébet
(lakóhelye: 3300 Eger Barkóczy út 7. anyja neve: Flórián Margit)
Mátrai Géza tag
(lakóhelye: 3300 Eger, Leányka út 63. anyja neve: Bükkhegyi Lujza)
Tóth Péter tag
(lakóhelye: 3346 Bélapátfalva, Jókai út 2/4. anyja neve: Bajzát Piroska)
A kuratórium elnökét és titkárát – akinek a személyére a kuratórium javaslatot tehet – a
kurátorok közül az alapító jelöli ki.
A kuratóriumi tagság megszűnik a tag halálával, lemondással, az alapítvány megszűnésével,
vagy ha a kuratóriumi tagot az alapító visszahívja.
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Az alapítványt a kuratórium mindenkori elnöke, vagy titkára önállóan jogosult képviselni.
Az alapítvány pénzintézeti számlájának kezeléséhez a kuratórium elnöke, vagy titkára és egy
tagjának együttes aláírása szükséges.
2. A kuratórium hatásköre:
Az alapítvány vagyonának megőrzése, illetve alapítványi célú hasznosítása, valamint annak
biztosítása, hogy az alapítvány a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti célnak
megfelelően működjön és gazdálkodjon.
Ennek érdekében :
-

meghatározza és ellenőrzi az alapítvány intézményének költségvetési gazdálkodását,
kinevezi és felmenti az intézményvezetőjét a hatályos jogszabályokban leírtak
szerint és feltételekkel,
jóváhagyja a várossal kötött megállapodást,
megállapodást köthet a csatlakozás feltételeiről,
dönt az intézménynek az alapító okiratban megnevezett testületei határozatának
felülvizsgálata ügyében,
meghatározza saját ügyrendjét,
őrködik az alapítvány szellemiségének megvalósulása érdekében és eljár minden olyan
esetben, amikor az alapítvány céljai veszélyeztetve vannak,
vizsgálja és értékeli a pedagógiai program végrehajtását,
a tagok és tisztségviselők 2/3-ának döntése alapján javaslatot tesz az alapító felé valamely
tag vagy tisztségviselő visszahívására,
jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, illetve azokat a
szabályzatokat, amelyek elkészítését jogszabály előírja.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratórium a kuratóriumi tagok legalább
2/3-ának egybehangzó szavazata alapján hagyja jóvá.
3.

A kuratórium működése:

A kuratórium szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal tartja üléseit, amelyen dönt a
hatáskörébe utalt ügyekben.
Az üléseket az elnök, a felügyelő bizottság elnöke, vagy az intézményvezető hívja össze
akként, hogy a napirendet és a határozati javaslatokat 8 nappal az ülést megelőzően, írásban a
tagok és tisztségviselők számára megküldi.
A kuratórium ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább 3 kuratóriumi tag írásban
kezdeményezi.
A kuratórium határozatképes, ha azon a tagok és tisztségviselők több, mint fele jelen van.
Határozatképtelennek minősül az ülés, ha az alapító által jelölt személyek, vagy alapító
tisztségviselője, illetőleg a velük munkaviszonyban lévő tagok vagy tisztségviselők révén a
határozathozatalnál az alapító döntő befolyása érvényesülne.
A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
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A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 3 eredeti példányban, a tagok
által választott két hitelesítő ír alá. Szótöbbséges döntés esetén a kisebbségi véleményt is
rögzíteni kell.
A kuratóriumi ülés jegyzőkönyveit az elnök időrendi sorrendben lefűzve őrzi, míg a
jegyzőkönyvben is szereplő határozatokat kivonatosan külön határozatok könyvében vezetik.
A kuratórium döntéseit a meghozataluktól számított 30 napos időtartamra az alapítvány
intézményének, a Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és Kollégiumnak a
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.
Az intézményvezető a kuratóriumnak nem tagja, a kuratóriumi üléseken tanácskozási joggal,
meghívottként vesz részt.
A kuratórium tagjai munkájukért külön díjazásban nem részesülnek, azonban e munkájuk
kapcsán felmerült költségeiket az alapítvány megtéríti.
4. Felügyelő bizottság:
Alapító az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú felügyelő
bizottságot hoz létre.
A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki határozatlan időszakra.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és tagjai sorából elnököt választ.
Az elnök jogosult a kuratórium ülésein részt venni.
A felügyelő bizottság tagjai az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba korlátozás nélkül
betekinthetnek.
A felügyelő bizottság elnöke köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
•
az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása a kuratórium döntését teszi lehetővé,
• vezetős tisztségviselők felelősségét megállapító tény merül fel.
A felügyelő bizottság üléseit – szükség szerint, de legalább – évente 1 alkalommal tartja,
működésének részletes szabályait maga állapítja meg. Az alapítvány éves működéséről
legkésőbb a következő év március 31. napjáig írásban tájékoztatja az alapítót.
A felügyelő bizottság tagjai:
Gyula Zoltán
(lakóhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5. sz. ; anyja neve: Csörgő Irén )
Misz József
(lakóhelye: 3300 Eger, Honfoglalás út 2., anyja neve: Kassai Irén)
Kiss Ferenc
(lakóhelye: 3300 Eger, Bérc u. 44. ; anyja neve: Janovicz Éva )
XI. Összeférhetetlenség:
1.
A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
2.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)
a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,–, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
3.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a)
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d)
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
4.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
XII. Az alapítvány intézménye:
1. Az alapítvány intézménye az iskola
2. Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, aki az alapítvány
kuratóriumának tartozik beszámolási felelősséggel.
3. Az iskola döntési fórumai:
a) A tantestület, amelynek tagjai az intézmény mindenkori főfoglalkozású, határozott vagy
határozatlan időre szóló munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusai,
b)
A diákönkormányzat, melynek tagjait az intézmény mindenkori tanulói választják,
c) A szülői munkaközösség, melynek tagjait a mindenkori tanulók szülői felügyeleti joggal
rendelkező szülei, törvényes képviselői választják.
4. Az intézményvezető, valamint a döntési fórumok hatásköreit és ügyrendjét a kuratórium
hagyja jóvá.
XIII. Egyéb rendelkezések:
A közhasznú szervezet belső szabályzatában rendelkezik:
olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges, személye) megállapítható,
a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről, valamint
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a közhasznú szervezet működésének,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

szolgáltatása

igénybevétele

módjának,

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános szabályai, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezései, valamint a mindenkori pénzügyi rendelkezések az irányadóak..
Jelen okiratot alapító, valamint csatlakozó elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Kelt: Eger, 2014. május 23.

.................................................................
GMSZ Közhasznú Alapítvány
mint a Közalapítványhoz csatlakozó
jogi személy képviseletében
Kiss Ferenc elnök

......................................................................
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító
képviseletében
Habis László polgármester
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