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ALAPÍTÓ OKIRATA
Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltörvény) alapján jogi
személyiséggel rendelkező alapítványt hozzanak létre az alábbiak szerint:
I.

Az alapítók neve, címe:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
GMSZ Közhasznú Alapítvány
3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2.

II.

Az alapítvány elnevezése:
Wigner Iskola Közalapítvány

III.

Az alapítvány célja:

Az alapítvány által a Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és
Kollégium, mint intézmény oktatási célú működtetése.
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 1600 főnél nagyobb
létszámmal nem működhet (1415 fő iskolai és 185 fő kollégiumi létszám).
IV.

Az alapítvány székhelye:
3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2.

V.

Az alapítvány politikai semlegessége:

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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VI.

Az alapítvány által végzett közfeladatok:

Az alapítvány az alábbi közfeladatokat végzi:
 köznevelési intézmény alapítása és fenntartása (e közfeladat
teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 2. § (3) bekezdés),
 a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség
elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb
hatások elleni fellépés (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely
írja elő: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1) – (2)
bekezdés),
 együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia kialakításában (e közfeladat teljesítését az alábbi
jogszabályhely írja elő: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. tv. 2. § c) pont),
 sport, ifjúsági ügyek (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely
írja elő: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 15. pont).
VII.

Az alapítványhoz történő csatlakozás:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, aki az alapítvány céljával egyetért és az
alapítvány részére vagyoni juttatást teljesít, csatlakozhat.
Az alapítvány javára tett adományozás önmagában alapítványi tagságot nem
keletkeztet.
VIII.

Az alapítvány ügyvezető szerve:

A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium 9 (kilenc)
természetes személyből áll. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető
tisztségviselői. Az alapítók fenntartják maguknak a kuratórium elnöke
kijelölésének jogát.
A vezető tisztségviselők ügyvezetési tevékenységüket az alapítvány érdekének
megfelelően kötelesek ellátni. Az alapítvány irányításával kapcsolatos olyan
döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az alapítók hatáskörébe, a
kuratórium jogosult.
A kuratórium kezeli az alapítványi vagyont.
A kuratórium az alapítvány tevékenységéről évente beszámolót készít. A
beszámolót az elnök terjeszti a kuratórium elé, amely annak megvitatása
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után – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével, nyílt szavazással – dönt elfogadásáról.
A kuratórium tevékenységéről évente, a gazdasági év lezárását követő 90
napon belül írásban köteles az alapítóknak beszámolni.
A kuratórium a feladatainak ellátása érdekében:
 meghatározza és ellenőrzi az alapítványi intézmény költségvetési
gazdálkodását,
 kinevezi és felmenti az intézményvezetőt a hatályos jogszabályokban
leírtak szerint és feltételekkel,
 jóváhagyja az Eger Megyei Jogú Várossal kötött megállapodást,
 megállapodást köthet a csatlakozás feltételeiről,
 dönt az intézménynek az alapító okiratban megnevezett testületei
határozatának felülvizsgálata ügyében,
 vizsgálja és értékeli a pedagógiai program végrehajtását,
 jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, illetve
azokat a szabályzatokat, amelyek elkészítését jogszabály előírja.
A kuratórium tagjai:
A kuratórium elnöke:
Hegyi Tibor (a.n.: Pap Mária)
3300 Eger, Napsugár u. 14. 2/5.
A kuratórium titkára:
Csatlós Barna (a.n.: Devánszky Beatrix Éva)
3300 Eger, Rózsa Károly u. 10. 4/5.
A kuratórium tagjai:
Tóth György (a.n.: Tóth Katalin)
3300 Eger, Hell Miksa u. 4. 3/16.
Tóth Sándor (a.n.: Tímár Magdolna)
3519 Miskolc, Tímár út 7.
Mátrai Géza (a.n.: Bükkhegyi Lujza)
3300 Eger, Leányka út 63.
Tóth Péter (a.n.: Bajzát Piroska)
3346 Bélapátfalva, Jókai út 2/4.
Farkas József (a.n.: Bajzát Aranka)
3300 Eger, Zöldfa u. 23.

-4-

Gyetvai Zsolt (a.n.: Ficsór Erzsébet)
3300 Eger, Kisvölgy utca 55.
Tóth Henrietta Katalin (a.n.: Galos Ilona Katalin)
3300 Eger, Csiky S. u. 7. III/2.
A kuratórium tagjait az alapítvány alapítói nevezik ki. A kuratóriumi tagok
megbízása a tisztségnek a kinevezett személy által történő elfogadásával jön
létre.
A kuratórium 6 (hat) tagját az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító, 3 (három) tagját a GMSZ Közhasznú Alapítvány alapító jelöli ki.
A kuratóriumi tagsági tisztség határozatlan időtartamra szól.
A kuratórium tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg.
A kuratórium tagjai tevékenységüket az alapítvány érdekének megfelelően
kötelesek ellátni.
A kuratórium tagjaival szembeni követelmények:
A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.
A kuratórium tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a kuratórium tagja 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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a
kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közügyektől eltiltott nem lehet a kuratórium tagja.
Ülésezés:
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A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze.
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.
A kuratóriumi ülések nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható.
Az ülés összehívása:
A kuratórium ülését a kuratórium elnöke meghívó küldésével hívja össze. A
kuratórium tagjait a kuratóriumi ülést megelőző 8 nappal a kuratóriumi
ülésről értesíteni kell az alábbi módok valamelyikén: a meghívó postai úton
történő megküldésével, a meghívó elektronikus úton történő megküldésével,
vagy a meghívó személyesen történő átadásával. A meghívónak tartalmaznia
kell az alapítvány nevét és székhelyét, a kuratóriumi ülés idejének és
helyszínének megjelölését, valamint a kuratóriumi ülés napirendjét. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
Az alapítvány a kuratóriumi ülését elsősorban az alapítvány székhelyén
tartja.
Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor
lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Határozatképesség:
A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 5 (öt)
kuratóriumi tag együttesen jelen van. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.

Határozathozatal:
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A kuratóriumi tagok a kuratóriumi ülésen nyílt szavazással hozzák meg
határozataikat. A kuratóriumi ülésen a kuratórium minden tagját egy
szavazat illeti meg. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén nincs eredményes döntéshozatal.
Összeférhetetlenség:
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
Az alapító és
kuratóriumban.

közeli

hozzátartozói

nem

lehetnek

többségben

a

Jegyzőkönyvvezetés:
A kuratóriumi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a kuratóriumi ülés időpontját, a döntések tartalmát,
időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A
jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke – hiányában valamely kuratóriumi tag –
hitelesíti. A kuratóriumi ülésen hozott döntéseket a kuratórium elnöke –
hiányában valamely kuratóriumi tag – szóban kihirdeti.
A kuratóriumi ülésen hozott döntésekről az érintetteket a jegyzőkönyv postai
vagy elektronikus úton történő megküldésével kell értesíteni, a döntés
meghozatalát követő 15 napon belül. Más személyek a döntések tartalmáról
az alapítvány székhelyén található hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek
tudomást.
A kuratórium elnöke a kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet. A
nyilvántartásból a meghozott döntés tartalmának, időpontjának és
hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának
megállapíthatónak kell lennie.
A kuratóriumi tagok felelőssége:
A kuratórium tagjai az ügyvezetési tevékenységük során az alapítványnak
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
szerint felelnek az alapítvánnyal szemben.
A kuratóriumi tagság megszűnése:
A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a kuratórium tagjának halálával,
a kuratórium tagjának e tisztségről való lemondásával,
a kuratóriumi tag alapítók általi visszahívásával,
az alapítvány megszűnésével.
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ad b) A kuratórium tagja tagsági tisztségéről az alapítvány alapítójához
intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat.
Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
ad c) A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító hívhatja vissza.
A kuratóriumi tag tisztségének bármely okból való megszűnése esetén az
alapítók jogosultak a kuratórium új tagjának kijelölésére. Ha a kuratórium
tagjainak száma öt fő alá csökken, a kuratórium döntést nem hozhat.
IX.

Az alapítvány képviselete:

Az alapítvány törvényes képviseletét a kuratórium elnöke és a kuratórium
titkára együttes módon, általános terjedelemmel látja el.
A bankszámla feletti rendelkezési jogot a kuratórium elnöke és a kuratórium
titkára együttesen gyakorolja.
X.

Az alapítvány működése:

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.
Az alapítvány működése magába foglalja az alapítvány kitűzött céljainak
megvalósítása érdekében a vagyon gyarapítását és ennek felhasználását,
továbbá más szervezetekkel, intézményekkel való együttműködést.
XI.

Az alapítvány gazdálkodása:

Az alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott cél megvalósítása
érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik.
Az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapító – a vagyoni
hozzájárulása megfizetésén túl – az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával
nem felel.
Az alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott cél szerinti
tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) – ideértve a
közhasznú tevékenységet is – folytathat és – célja megvalósítása gazdasági
feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
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Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget,
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és
működésének fenntartását.
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően kell kezelni és felhasználni.
Az alapító az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza.
Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával
összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az
alapító okirat vagy az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként
megjelöl.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez.
Az alapítvány induló vagyona:
Az alapítvány induló vagyona az alábbiakból áll:
a) a GMSZ Közhasznú Alapítvány alapító 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer
Forint összegű hozzájárulásából, valamint
b) az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító által az alapítvány
tulajdonába adott, a Wigner Középiskola, mint megszűnt intézmény
mérleg szerinti eszközeiből és forrásaiból, az egri 2033. hrsz. és az egri
2034 hrsz. alatti ingatlanok kivételével.
XII.

A felügyelőbizottság:

Az alapítvány keretein belül felügyelőbizottság nem működik.
XIII.

Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházása:

Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapítók átruházhatják, ha az
alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulásukat teljesítették.

XIV.

Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén:
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Ha az alapító 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.
Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy vagy szerv, az
alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.
XV.

Az alapító okirat módosítása:

Jelen alapító okiratot az alapítók módosíthatják.
Semmis 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.
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.
XVI.

Az alapítvány megszűnése:

Az alapítók nem szüntethetik meg az alapítványt.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése:
Az alapítvány jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapítók új célt nem
határoztak meg,
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél
módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód,
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem
folytat tevékenységet, vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az alapítvány vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az
alapítványt a nyilvántartásból törli.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az
alapítókat a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési
ok bekövetkeztét szükség esetén közli a felügyelőbizottsággal és a
könyvvizsgálóval is.
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Ha az alapítók a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi
intézkedést nem hoznak, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség
késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és
harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen
felelnek.
A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona:
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradó vagyon az alapítókat illeti, azzal, hogy az alapítókat megillető
vagyon nem haladhatja meg az alapítók által az alapítványnak juttatott
vagyont.
Az ezt követően megmaradó vagyon a kuratórium által megnevezett
alapítványt illeti meg.
Az alapítvány átalakulása:
Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át, csak alapítvánnyal
egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.
Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával
és az alapítványi cél veszélyeztetésével.
XVII.

Az alapítvány intézménye:

Az alapítvány intézménye az iskola.
Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, aki az alapítvány
kuratóriumának tartozik beszámolási felelősséggel.
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
Az intézményvezető, valamint a döntési fórumok hatásköreit és ügyrendjét a
kuratórium hagyja jóvá.
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a kuratórium gyakorolja.
XVIII. Egyéb rendelkezések:
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Az alapítvány törvényességi felügyelete:
Az alapítvány feletti általános törvényességi felügyeletet az alapítványt
nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki
olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat az
alapítvány döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való
felülvizsgálatára.
Az alapítvány törvényességi ellenőrzése:
A közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az
államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának
ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék,
az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi
forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti
törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú
minősítés követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó
szabályok szerint az ügyészség látja el.
Vonatkozó jogszabályok:
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv.
rendelkezései az irányadók.

Kelt Egerben, 2020. ………….. hó …. napján

..............................................
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
(képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester)

..............................................
GMSZ Közhasznú Alapítvány
alapító
(képviseli: Kiss Ferenc kuratóriumi elnök)
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