
,rEsze Tam:istt AlaPitvdnY
Alapit6 Okirata

1. Az alapit6k:

N6v: Szalai ArPr[d
Anyja neve: Jank6 Matild
Laktfhelyez 4T00Mhtdszalka' Hajdri tft 59lA

N6v: Szildgyi Jfnos
Anyja neve: Puskis Erzs6bet
Lak6helyez 4700 M6t6szalka, Ady E. u. 13.

2. Az alapitv6ny neve: ,,Esze Tamds" Alapitviny

3. Az alapitvfny sz6khelye: 4700 Mrlt6szalka,Kazinczy it 7'

4. Az alapit6i indul6 vagyon: 100.000,- Ft azaz Egyszinezer forint klszpenz, anelyet az

alapit6k e gyenlo ar tnyb an, telj e s e g6sz6ben rendelkez6sre boc sdtottak.

5. Azalapitvdny c6lja:
A gimnizium 6s- a v6ros kdz6piskolfusai hifirhnyos helyzet6nek cs<ikkent6se 6rdek6ben

oktit6si, k6pz6si, eg6szs6giigyi, hagyomdnyos 6rt6keket k<izvetit6 kultur6lis, helyi
' k<izoss6 g6pit8, szociflL, ifirii6gv6delmi, sport 6s kdrnyezetv6delmi programok szervez6se 6s

megval6sit6sa.

6. Az alapitv{ny tev6kenYs6ge:

Az alapitv1ny nem krizhasznri, de a megfogalmazott c6lok megval6sit6sa 6rdek6ben az alapitvfny a

- a 2011. 6vi CXC. Tv. a nemzeti koznevel6srol 4. $. (1) bekezd6s a)-u) pontjai szerinti a

k<jznevel6si int6zm6ny alapit6 okirat6ban, szakmai alapdokumentum6ban foglalt kdznevel6si

feladat, amely 6vodai nevel6s, nemzetis6ghez tartoz6k 6vodai nevel6se,iiltaldnos iskolai nevel6s-

oktat6s, nemietis6gheztartoz6k6ltalanos iskolai nevel6se-oktat6sa, koll6giumi e116tds, nemzetisdgi

koll6giumi ell6t6i gimn6ziumi nevel6s-oktat6s, szakkciz6piskolai nevel6s-oktat6s, szakiskolai

neveGs-okt atds, netietis6g gimn6ziumi nevel6s-oktat6sa, nemzetisdg szakkdz6piskolai nevel6s-

oktat6sa, nemzetis6g szakist<otai nevel6s-okt athsa, Kdznevel6si Hidprogramok keretdben foly6

nevel6s-oktat6s, feli6ttoktat6s, alapfokri mriv6szetoktat6s, fejleszt6 nevel6s, fejleszto nevel6s-

oktat6s, pedag6giai szakszolghlati feladat, a t<ibbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhet6, oktathat6

saj6tos nivel6silg6nyri gyerirekek, tanul6k 6vodai nevel6se 6s iskolai nevel6se-oktat6sa, azol<naka

,uj6to5 nevel6si ige"vu gv"rmekeknek, tanul6knak az ovodai, iskolai, koll6giumi ell6t6sa, akik a

t6tbi gyermekkel, tanul6val nem foglalkoztathat6k egytitt, a gyermekgy6gyiidiilokben,

eg6szs6liigyi int6zm6nyekben rehabilit6ci6s int6zm6nyekben tart6s gy6gykezelds alatt , iil6
g!"^.[.t tankdtelezetts6g6nek teljesit6sdhez sziiksdges oktat6s, pedag6giai-szakmai szolgilltatas

nyrijtrlsa;



- az l9g7.6vi CLIV. Tv. az egdszs6gi.igyrol 144. $. (1) 6s (2) bekezd6se szerinti a lakoss6g

eg6szs6gi 6llapotrlnak javithsa, u ioUU 6letmin6s6g elo.segit6se, az egdszs6gkarosit6 kdmyezeti,

trirsadalmi 6s egy6b hat6sok elleni fell6p6s;

- a 2011. 6vi CXC. Tv. a nemzeti kozneveldsr6l 27, $; (ll) bekezd6s szerinti rendszeres

testnevel6shez val6 hozzii1irllfus sportfelszerel6sek v6s6rl6s6val 6s sportversenyek dijazisdval,

valamint a 46. g. (3) bekezd6s szeiinti tanul6i jogok megval6sul6s6nak el6segit6se, a mtdveszeti

oktat6s az egeszsdges kdrnyezet, a szabadid6 hasznos elttiltdse felt6teleinek kialakit6s6ban val6

kozremriktjd6ssel;

- az 1996.6vi LIII. tv. a term6szet vddelm 6ro1 64. $ (1) bekezd6se szerinti term6szetv6delmi kultura

fej lesztdse, a term6szetv6delm6vel kapcsolato s ismeretek oktat6sa;

- a2011. 6vi CLXXXIX tv. Magyarorszdghelyi dnkormanyzatair6l13. $ (1) 4. 5. 7.8' 8a. 11. 15.

pontjai szerinti eg6szs6giigyi ilapellfutfus, M eg6szs6ges 6letm6d segit6s6t c6lz6 szolgdltat6sok;

k6rnyezet-eg6szs6gtigy \Uoztisztas6g, teleptil6si k<imyezet tisztasfugfunak biztosit6sa); kultur6lis

szdlg1ltates, nitti"or* a nyilv6nos kcinyvtari el16t6s biztosit6sa; filmszinhiu, eload6-mriv6szeti

szeiezet Limogat6sa, a kulturSlis drciks6g helyi v6delme; a helyi k6zmtivel6d6si tev6kenys6g

tdmogat6sa; gyermekj6l6ti szolg6ltat6sok 6s e116t6sok; szoci6lis szolgilltathsok 6s ell6t6sok, amelyek

keret6ben telepiil6si tiimogat6s 6\lapithat6 meg; helyi k<irnyezet- 6s term6szetv6delem; sport,

ifiris6gi iigyek.

- a2004.6vi I. tv. a sportr6l 49. $. c)-e) pontjai szerinti eg6szs6ges 6letm6d 6s szabadid6sport

gyakorl6sa felt6teleinek megteremt6se, sportfinanszirozhs, a gyermek- 6s ifiris6gi sport, a h6tr6nyos

helyzetttarsadalmi csoportok, valamint fogyat6kosok sportjrinak t6mogat6sa;

Az alapitv1nylev6k e c6lok megval6sit6sa 6rdek6ben az al6bb rlszletezett feladatok megval6sit6sSt

tartj ak elengedhetetlennek:

6. 1. Szocidlis tev6kenys6g 6s ifjrisf gv6delem teriileten:
o A gyermekj6idtiizolgillattal krizdsen a varos kdz6piskol6s tanul6inak szoci6lis helyzet6r6l

felm6r6sek k6szft6se, a veszllyeztetett tanul6k kiszrir6se, szocializdcios probl6mrikkal

ktizd6 kdz6piskol6soknak szem6lyis6gfejleszt6 tr6ning szewezlse,titmogatdsa.

6'2' Eg6szsffi;:f:*i:#i#"J 
egyiittmrik6dve a szenved6tybetegsegek megeloz6s6t szolg6l6

egeirsegtterrel6si felvil6gosit6 rqndezvpnyek, az eg6szs6ges 6letm6d elterjeszt6s6t segit6

vet6lked6k szew ez6se, ttnno gat6sa.

o Iskolai 6s varosi sportrendezv6nyek szewezdse,t6mogat6sa.

6.3. Kulturrilis teriileten:
o A,hagyom6nyos 6rt6keket kdzvetit6 iskolai, kdz<iss6gi rendezv6nyek

TamSs Gimnaziumban.
o Olvan dirikk<irdk (kamarak6rus, 6nekkar, rijsdg, szinjdtsz6 csoportok,

tilmogatdsa az Esze

rddi6, filmklub stb.)

tiimogatiisa, amelynek tagSai a v6ros kdz6piskol6sai'

. Evente egy szinhini 6s egy mozi e16ad6s sziirvez6se k6z6piskolai tanul6kdz<iss6gek

szdmitra.
o Az iskolai kirandul6sok, tanulmanyutak, nyriri t6borok t6mogat6sa, szewezise a vilros

kdz6piskol6sai r6sz6re.



6.4. K0rnyezetv6delem teriilet6n :

. Iskolai 6s nemzetkozi kornyezetv6delmi programok t6mogat6sa az Esze Tam6s

Gimnriziumban.
Varosi k<irnyezetv6delmi vet6lked6 szewezlse,t6mogat6sa a varos kOz6piskol6s dirikjainak'

P illyinattanulm6nyi dsztdndijra 6vente egy alkalommal'

Elbir6l6si szempontok:
- tanulm6nyi eredm6nY,
- egy f6re jut6 jcivedelem,

- 6letk<iriilm6nyek,
- erkdlcsds viselked6s.

Evente phlyazatkiir6sa a diakk<irdk mrik<i iny

altat kiaaott Pillyfnati Urlapon lehet jel abb

adatait (n6v, vezeto, tagot, tev6kenys6g . get'

felhasznillfrs6nak m6dj6t,- a tewezett kolts6geket. A nyertes piiydz6k&al az alapitvfny

szerz6d6st k6t, amelyben a tilmogaths elszitmol6si ktitelezettsdg 6s annak hat6rideje is meg

van jel6lve.

Az alapitviny jellege:

1.L.t Az alapitvriny nyitott, abhoz brirmely hazai vagy kiilfrldi term6szetes 6s jogi

szem6ly b6rmikor az Alapitvany fenn6ll6sa alatt tetsz6se szerinti vagyoni

hozz1jirul1ssal csatlakozhat. A csatlakozfus tenye a csatlakozot .nem minositi

aIapit6v6, alapit6ijogokat nem gyakorolhat. A csatlakoz6t megilleti azonban az a

jog, hogy 3a"aslatot tegyen a kurat6rium t6sz6re a vagyoni juttat6srinak

felhaszn6lSs6ra vonatk oz6an.

7.2.1 Az alapitvdny k1zvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szewezete p6rtokt6l

fiiggetlen 6s azoknak anyagi t6mogat6st nem nyfjt'

Az alapitviny id6tartama :

Azalapitvinythatfurozatlanidotartamtahoztal6treazalapit6.

Av alapitvf nyi vagyon felhaszndlfs a :

g.l.t Az alapitvany mindenkori vagyona kiz6r6lag a jelen alapit6 okiratban megjelolt

c6lok ,rr"gvul6rit6r,lru hasznaihatO fel. Az alapit6i vagyonnal a kurat6rium

gazd6lkodik.

g,2.1 Alapitvanyi c6lra az alapitdskori vagyon 80Yo-a 6s annak teljes hozaddka, tovdbbh az

alapitast k<ivet6en az alapitvdnyi szdmlfra erkezo keszperuadom6ny teljes dsszege

vagy a term6szetben nyrijtott adomilny fordithat6'

g.3.1 Az alapi16nyi vagyon felhaszn6l6sa sor6n az egyedi k6relmek, illetve piiyiuatok

alapjfna t6mogat6iokr6t elfogadott p6nziigyi terv alapjin a kurat6rium dtjnt.

o

a

7.

8.

9.



10.

g.4.1 Ha a csatlakoz6 thmogal6 rendelkezett vagyoni juttat6sa felhaszn6l6sr{r61, fgy
rendelkez6 se 6rv6nye siiG s6r61 a ktiat6rium gondo skodik.

lvalapitviny iigYvezetfi szerve: 
,

10.1./ Az alapit6 az alapitviny vagyon6nak kezel6s6re'5 term6szetes szem6lyb6l 6116

kurat6riumot nevez. Az alapit6 fenntartja a kurat6rium eln<ik6nek kijel6l6si jogitt-

A kurat6rium elnoke:
N6v: Bodorn6 MisleY Tiinde
Lakcim: 47}}Mfteszalka, G6rdonyi Gtzau' 6'

Anyja neve: K6sa Lilla

A kurat6rium tag. titkilr:
. N6v: Jfuszai GY<ingYv6r IbolYa

Lakcim: 47 00 Mrfuteszalka, Alkotm6ny rit 1 8' V5'

Anyja neve: Szegedi Julianna

A kurat6rium tov6bbi tagiai:
N6v: Richternd NagY Katalin
Lakcim: 47}}ll4.e'.ruszalka, V6ci M. rit 9.

Anyja neve: Varga Ir6n

N6v: Dr. Sarka Attila GYula

Lakcim: 47}}Milteszalka, Ady E. u.2.'
Anyja neve: Baracsi Etelka

Nev: Viktor P6tem6

Lakcim: 4700l|i/rfiteszalka, Rrlk6czi u. 6.

Anyja neve: Otoltics Zsuzsanna Mrlria

A kurat6rium elndk6t megillet6 k6pviseleti jogrinak

m6dja: 6ltal6nos 6s iinill6.
terjedelme 6s gyakorl6sdnak

kurat6rium eln<ike es a

10.2./ A kurat6riumi tagok kijel<il6se 3 6we s261. A kurat6riumi tagokat az alapit6jel6li

ki, a tiszts6g annak elfogad6s6val jon l6tre. A kurat6riumi tag tiszts6gre egy

szem6ly, korl6toz5s n6lkiil tdbbszor is megbizhat6'

ataghalill|val, d

lemond6s6val, Y

a ptk. 3:22. $ (1)-(6) bekezd6s6ben, tov6bb6 a Ptk. 3:397. $ (3), (4)

bekezd6s6ben 6s a Btk. 61.$ (2) bekezd6s6ben foglalt <isszef6rhetetlens6gi 6s

kizilr 6 ok b ekdv etkezt6v el,
a Ptk. 3:398. $ (2) bekezd6se szerinti visszahiv6ssal

Az alapitv6ny bankszixrtlfija feletti rendelkez6si jogot a

kurat6rium titkara egytit{esen gyakorolj a.

4



11.

10.3./ A kurat6rium biztositja az alapfftanyi c6lok folyamatos megval6sftisifi, ebhez

megteremti a sziiks6ges eszkoz ds felt6telrendszert. Ddnt az alapitvfuyhoz erkezett

adom6nyok elfo gad6sar6 l, i lletve, vi sszautasit6s6ro 1.

10.4.1 Az alapitvany munkav6llal6i felett a munk6ltat6i jogokat a kurat6rium elnoke

gyakorolja. A kurat6rium eln<ike vagy annak kdzeli hozzfitartoz6ja megbizisa

eset6n a munk6ltat6i jogokat a kurat6rium titkara gyakorolja.

10.5./ A Kurat6riumot 6vente legal6bb kltszer 6ssze kell hivni ir6sban, igazolhat6 m6don.

ir6sbeli igazolhat6 m6don tdrtdno kdzbesit6snek min6stil: pl. ajanlott vagy

t6rtivev6nyes ktildem6nyk6nt, tov6bb6 a tagnak az elektronikus levelez6si cimdre

tort6n6 k6zbesit6s azzal, hogy a k6zbesit6s visszaigazol6sra keriiljcin (elektronikus

t6rtivev6ny).

10.6./ A kurat6rium feladata ellStdsa sor6n hatiirozatait nyilvilnos til6s tart6s6val hozza

meg. Az iil6st a kurat6rium eln<ike hivja ossze meghiv6val. A meghiv6nak

tartalmaznia kell az alapitviny nev6t 6s sz6khely6t, tovSbb6 a kurat6riumi iil6s

hely6t, id6pontj6t 6s a napirendi pontokat. A meghiv6t a kurat6riumi tagoknak

igazolt m6don 6s olyan id6ben kell megkiildeni, hogy a meghiv6 kdzhezvdtele 6s a

kurat6riumi U16s id6pontja kriz<itt legal6bb 5 nap elteljen.

l|.t.l A kurat6rium akkor hathrozatkepes, ha azonlegalfibb 3 tag jelen van. Hatfttozatifi -
ha az alapit6 okirat m6sk6nt nem rendelkezik - 4 vagy 5 tag jelenl6te eset6n

egyszeni sz6tdbbs6ggel, mig 3 tag eset6n egyhangulag hozza. Az 6ves besz6mol6

elfo gad6s6h oz a kur at6rium e gyhangri dontdse sziiks6 ges.

A hatitr ozat meghozatalakor nem szav azhat az,

a) akit ahatfurozat kritelezettsegvagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szemlly
terh6re m6sfajta el6nyben r6szesit;

b) akivel ahatfuozat szerint szerzodest kell kdtni;
c) aki ellen a hatdrozat alapiinpert kell inditani;
d) ak<tnek olyan hozzifiartoz6ja 6rdekelt a dcint6sben, aki az alapitvhny alapit6ia:'

e) aki a dcintdsben 6rdekelt m6s szewezettel tdbbs6gi befolyrlson alapul6

kapcsolatban 6ll; vagy

fl aki egy6bkdnt szem6lyesen 6rdekelt a d<int6sben.

10.8./ A kurat6rium tagjait dijazils nem illeti meg, azonban igazolt k6szkiad6saik,

k<ilts6geik me gt6rft6s6re i g6nyt tarthatnak.

Osszef6rhetetlens6gi szab6lyok:

ll.l.l Yezeto tisztsdgviselo az a nagykoni szem6ly lehet, akinek cselekvokdpess6gdt a

tev6kenys6 ge ell6trisaho z sztiks6ge s kcirben nem korl6t oztik'
A vezet<i tisztsdgvisel6 iigyvezet6si feladatait szem6lyesen koteles ell6tni.



akitbtincselekm6nyelk<jvet6semiattjoger6sen
amig a btintetett el66lethez fuzldo h6tr6nyos

I joger6sen eltiltottak' Akit

, az eltilths hatillYa alatl az

v ezet6 tiszts6gvisel6je nem

lehet.
Nem lehet vezeto tiszts6gvisel6, aki koziigyektol eltilto itllet hatillya alatt 6ll (Btk'

XIU S',],HI 
tlffi:?;. 

hattrozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezeto

tir"tri;;;;io' i uinettitiottat< a v ezero tisztsdgviseloi tev6kenvs6 gt6l'

1l.2.lAz alapifrtny kedvezm6ny ezeltie 6s annak k<izeli hozzffiartoz6ja nem lehet a

jogok gyakorl6ja/' illet6leg tdrv6nyes k6pvisel6je 6s kozeli

hetnek to-bbt6gbtn a kurat6riumban'

Il.3.lA kurat6ri urrhatirozathozatalSban n m6ly' aki vagy akinek

k<izeli hozzfitattoz6ia a hatfuozat vagy felel6ss6g a16l

mentesiil, vagy brlrmilyen m6s el6nyb gkdtend6 jogiigyletben

egY6bk6nt 6rdekelt'

sz6l6 2013. 6vi V'
tek mtik<id6s6r6l 6s

alkalmazni.

M6t6szalka,2017 . febru6r 1'

\ 'fr'\ --l

Sziklgyi Jfnos
alaPit6

Tanri neve: J.ds a0.r..6.Yi.9.tt.J6yl'j "(&C't'ia ' " "

Szem6lyi igazolvfny szhma" 36Q ?'L!t"""'

Szalai ArP6d
alaPit6
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