
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV tv. és a Közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. Törvény előírásainak és az eredeti szándékuknak megfelelően 
közérdekű célra alapítványt tesznek, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V tv., 

valamint a 2011. évi CLXXV. tv. alapján az alábbiak szerint módosítanak és egységes 
szerkezetbe foglalnak akként, hogy a módosítások dőlt betűvel kerülnek megjelölésre: 

1§ 

Az alapítvány magánszemélyek által alapított nyílt magánalapítvány, célja és feladatai 
teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és 
személlyel, amely illetőleg, aki a közös célok elérésén munkálkodik. Az alapítvány 
határozatlan időre létesült. 

Az Alapítvány működése nyilvános, munkája a tevékenységének megítélése során épít a 
nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók 
kezdeményezéseire, javaslataira. 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít önkormányzati és országgyűlési 
képviselőt. 

(X) Az alapító okirat 2014. évi módosítására a 2011. évi CLXXV. tv., és a 2013. évi V. tv. 
hatályba lépése miatt került sor. Az alapítvány 2001. óta közhasznú civil szervezetként 
működik és ezért a jelen alapító okirat módosításának benyújtásával egyidejűleg a 2011. évi 
CLXXV. tv. 31-32. § alapján kérelmet nyújtott be a közhasznú jogállás megszerzése
tárgyában figyelemmel arra, hogy a létesítő okirata a szükséges módosításokat tartalmazza, a
törvényi feltételeknek a szervezet célja, tevékenysége megfelel, a társadalmi támogatottsága a
szervezetnek megvan, 2011-től kezdődően határidőben letétbe helyezte a beszámolóját az
illetékes szervnél.

2§ 

Az alapítók 

Dr. Óvári Judit (an.: Szabó Anna) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sz. alatti lakos 
A rendelkezésre bocsátott összeg: 

Dr. Varga Péter (an.: Nagy Irma) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. alatti lakos 
A rendelkezésre bocsátott összeg: 

3§ 

Az Alapítvány neve: 

A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány 

50.000,- Ft 

50.000,- Ft 
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alkalmazottai felett. A kuratórium tagjai és elnöke határozatlan időre kerültek 
megválasztásra. A kurátorokat tisztségükből az alapítók jogosultak visszahívni az 
alapítványi cél közvetlen veszélyeztetése esetén. Az alapítvány kedvezményezettje és 
annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli 
hozzátartozója nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

(X) Tagjai és elnöke az alapítók által kijelölt személyek, a kuratórium 1 tagjára
javaslatot tehet a Rókusi .J...:-.&:. Általános Iskola mindenkori igazgatója.

Elnöke: 
(X) Gyuris Annamária szül. Gyuris Annamária (an.: Szalai Ilona) 
6725 Szeged, Horgosi utca 3. sz. alatti lakos 

Tagjai: 
(X) Berényiné Ale Krisztina szül. Ale Krisztina (an.: Polena Erzsébet Katalin)

6724 Szeged, Rókusi krt. 7./A 3. em. 7. a. sz. alatti lakos

(X) A Rókusi .J...:-.&:. Általános Iskola jelenlegi igazgatója által javasolt, az alapítók által
jóváhagyott tag:

(X) Teleki Zsuzsanna szül. Teleki Zsuzsanna (an: Jánvári Mária Ilona)
6723 Szeged, Budapesti krt. 11./A 1. a. sz. alatti lakos

a./ A kuratórium az Alapító Okirat szerint tevékenykedik. Alapdokumentumairól, 
működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjairól az érintetteket a székhelyén 
kifüggesztett tájékoztatók, sajtóközlemények és hirdetések, valamint utcai plakátok vagy 
szórólapok útján folyamatosan tájékoztatja. 

b./ A kuratóriumot az Elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente két alkalommal. 
Össze kell hívni a kuratóriumot akkor is, ha bármely kuratóriumi tag kéri az ok és a cél 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
számított 8 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 meghívókat legalább az esedékesség előtt három nappal ki kell küldeni, és tartalmazniuk 
kell az ülés pontos helyét, idejét, napirendjét, várható időtartamát. A meghívókat az 
előterjesztést, vagy az arról szóló rövid összefoglalót kell mellékelni. A nem szabályosan 
összehívott kuratórium döntést csak akkor hozhat, ha az ülésen legalább kettő tag jelen van, és 
az ülés megtartása, valamint a tárgyalandó napirend ellen egyik tag sem tiltakozik. 

c./ A Kuratórium határozatképességéhez legalább kettő tag jelenléte szükséges. Döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A kuratóriumban minden tagnak egy 
szavazata van, szavazategyenlőség esetén a kérdést újból szavazásra kell bocsátani és 
amennyiben ezesetben is szavazategyenlőség van, úgy a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Az 
éves közhasznúsági beszámoló és mérleg elfogadásakor a 2/3-os jelenlét mellett az egyhangú 
szavazás megléte kötelező. 

d./ A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a kuratórium 
ülésein elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A Kuratórium határozatait szó szerint kell a 
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