
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRAT

A „Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány”-t az alapítók 1995. október 31. napján hozták létre, amelyet 
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 546. sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Az alapítók elhatározták, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. tv. alapján az 
alapító okiratot az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki:

1. A közhasznú szervezet elnevezése:

„Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány”

2. A közhasznú szervezet székhelye:

2900 Komárom, Táncsics M. u. 32.

3. A közhasznú Alapítvány célja:

– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
– a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
– sporttevékenység

Ezen célok megvalósítása érdekében a közhasznú alapítvány
– a korszerűbb oktatás lehetőségeinek biztosítása a tehetséges tanulók számára
– a gimnáziumi alapképzés hatékonyságának növelése
– nyelvismeret  bővítése  céljából  nyári  táborok  szervezése,  (szolgált.),  szakkönyvek  stb. 

vásárlása
– a gimnázium fakultációs lehetőségeinek bővítése
– tanulmányi versenyen kiváló eredményt elért tanulók díjazása
– szerény körülmények között élő tehetséges tanulók ösztöndíjjal való segítése
– az egészséges életmód – sport finanszírozása
– rászoruló,  tehetséges  tanulók  segélyezése  (pl.  tanulmányi  kirándulásokhoz  való 

hozzájárulás)
– külföldi tanulmányi kirándulás esetén a kísérő tanárok utazási költségeinek átvállalása

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:
– segédkezik taneszközök beszerzésében,
– pénztámogatást nyújt,
– költségeket vállal át,
– pályázatokat ír ki,
– nyári táborokat szervez.

4.Alapító tagok:

Samu Zsolt
Gelléné Czibulka Márta
Böjthe András



5. Az Alapítvány elvei:

Az  Alapítvány  nyitott,  ahhoz  magyar  és  külföldi  természetes  személy,  jogi  személy  és  jogi 
személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  pénzbeli  és  természetbeli  adományokkal,  valamint 
vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhat, ideértve a személyes és társadalmi munkát is, amennyiben 
a jelen alapítványrendelés céljával egyetért.

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.

Az Alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, célja és feladatai teljesítése 
érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, akik a közös 
célok elérésén munkálkodnak.

Az Alapítvány nem támogat politikai pártokat, tevékenysége azoktól függetlenül és a pártoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem fogad el.

A közhasznú  alapítvány  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem folytat,  nem működik  pártként, 
továbbá nem állít országgyűlési képviselői, megyei (fővárosi) önkormányzati képviselőt.

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

Az  Alapítvány  jogi  személy,  neve  alatt  jogokat  szerezhet  és  kötelezettségeket  vállalhat,  saját 
bélyegzővel,  önálló  adószámmal,  hitelesített  adófőkönyvvel  és  csekkszámlával  rendelkezik, 
feladatai megvalósításában önálló.

Az Alapítvány gazdálkodik vagyonával, támaszkodik az önkormányzat koordinációjával létrehozott 
helyi  intézményekre  és  más  szervezetekre,  együttműködik  a  helyi  és  országos  hasonló  célú 
alapítványokkal,  más  hasonló  célú  intézményekkel,  kapcsolatot  tart  fenn  hasonló  külföldi 
alapítványokkal, intézményekkel.

6. Az Alapítvány céljaira rendelt induló vagyon:

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében

Samu Zsolt 50.000 Ft
Gelléné Czibulka Márta 28.000 Ft
Böjthe András 30.000 Ft
Összesen: 108.000 Ft , azaz egyszáz-nyolcezer forint

pénzbetétet helyez el és köt le az OTP Komáromi Fiókjánál (Komárom, Mártírok u. 23.) /Alapítói 
vagyon/

A jövőben társulni kívánó tagok (természetes és jogi személyek), valamint az önkéntes támogatók 
erre a számlára jogosultak, illetve kötelezettek hozzájárulásaikat, adományaikat befizetni.

7. Az Alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása

Az összes jövedelem csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható 
fel, azzal a feltétellel, hogy az alaptőke állandó tartós lekötése mellett csak a kamatok (hozadék) 
kerülhetnek felhasználásra.



Az Alapítvány vagyonát a csatlakozás és a  kamatok felhasználásának függvényében minden év 
december 31. napján az adományozók felsorolásának kiigazításával és a felhasználás nagyságának, 
illetve módjának meghatározásával a Kuratórium ismételten megállapítja.

A  Kuratórium  az  Alapítványi  vagyon  kezelője.  Döntési  joggal  rendelkezik  a  vagyon 
felhasználásának  meghatározásában,  e  körben  döntéseit  a  Kuratórium  összlétszámához 
viszonyítottan 2/3-os többséggel hozza meg.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, közhasznú 
céljait nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratban meghatározott célra fordítja.

8. Az Alapítvány szervezete

A Kuratórium öt tagból áll.

A Kuratórium elnöke a Jókai Mór Gimnázium mindenkori igazgatója, aki jelenleg:
Szabóné dr. Mühlenkampf Erika

A Kuratórium tagjai:
1. Petzke János
2. Pénzes Zoltán
3. Tomaniczné Nagy Éva
4. Nedeczkyné Marth Ágnes

A kuratórium elnökét és tagjait az alapítók kérték fel határozatlan időre.

A kuratórium elnöke és tagjai a feladatokat ellenszolgáltatás nélkül látják el.

Az egyes tagoknak az ügyintézéssel kapcsolatban esetenként felmerülő költségeit az Alapítvány a 
kuratórium döntése alapján téríti meg.

Az Alapítvány a kuratórium elnökén kívül más tisztségviselőt nem választ és nem nevez ki.

Amennyiben  a  kuratóriumi  tagság  megszűnik,  az  új  kuratóriumi  tagot  az  alapítók  jelölik  ki  a 
kuratórium javaslata alapján.

A kuratórium határozatában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója – Ptk. 
685. § b. pont) – vagy élettársa a határozat alapján

 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 - bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Azon kérdés eldöntésénél, hogy milyen juttatás nem minősül előnynek, az 1997. évi CLVI: tv. 8. § 
(1) bek. b.) pontjában meghatározottakat kell figyelembe venni.

9. Az Alapítvány működése:

Az Alapítvány döntést hozó szerve a Kuratórium.

A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így 
feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány a vagyonát a jogszabályokban és a 



törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.

A kuratórium ülésein nyilvánosak.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása,
– döntés az Alapítvány vagyonának felhasználásáról,
– az éves beszámoló és közhasznú jelentés megtárgyalása és elfogadása,
– mindaz,  amit  az  alapító  okirat  vagy  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  a  kuratórium 

kizárólagos hatáskörében utal.

A kuratórium döntéseit az iskola hirdetőtábláin nyilvánosságra kell hozni, ill. az érintettekkel külön 
közölni kell.

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba egyeztetett időpontban bárki betekinthet.

Ennek tényét az iratokon azonban fel kell tüntetni.

A Kuratórium működése:
– A Kuratórium ülésein szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.
– A Kuratórium évente egyszer rövid, írásos beszámolót ad az alapítóknak.

A Kuratórium évente értékeli a végzett munka eredményét, ha a vagyon kezelésével más szervet 
bízott meg, akkor erről tájékoztatást kér és meghatározza az Alapítvány előtt álló közvetlen célokat.

– A Kuratórium határozatképes, ha a tagok közül legalább 3 fő jelen van.

A Kuratórium  tagjainak  legalább  1/3-a  által  történő  írásos  előterjesztés  alapján  az  Alapítvány 
bármely  választott  tisztségviselőjével  és  a  Kuratórium  tagjaival  szembeni  bizalmatlansági 
indítványt soron kívül köteles megtárgyalni. Ez esetben a döntés meghozatalához 2/3-os szótöbbség 
szükséges.

Ha a Kuratórium ülése határozatképtelen, az új ülést eltérő időpontban, de azonos napirenddel kell 
összehívni. Ha az ismételt összehívás esetén a Kuratórium határozatképtelen, az alapító tagok új 
kurátorokat kötelesek kiválasztani.

– A Kuratórium határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Kuratórium összlétszámának kétharmados szavazattöbbsége szükséges az Alapítvány szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadásához, az Alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos 
döntésekhez, továbbá azokban az ügyekben, amelyeknél ezt a jelen alapító okirat vagy a szervezeti 
és működési szabályzat előírja.

– Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Kuratórium ülésein az elnök hívja össze meghívóval vagy egyébként rövid úton (telefon, fax 
stb.), az időpont, a hely és a napirend megjelölésével, lehetőség szerint 8 nappal a tervezett ülés  
időpontja  előtt.  Az  elnök  akadályoztatása  esetén  az  ülések  összehívásáról  a  kuratóriumi  tagok 
gondoskodnak.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, erről az elnök köteles gondoskodni.

A jegyzőkönyvet  minden  jelenlévő  kuratóriumi  tag,  valamint  a  jegyzőkönyvvezető  aláírásával 
hitelesít.



A Kuratórium döntéséről nyilvántartást kell vezetni, amelyben megállapítható a szavazás menete, a 
döntés tartalma, valamint a döntést támogatók, illetve ellenkezők személye.

A Kuratórium az Alapítvánnyal kapcsolatos jogi teendők ellátásával külön díjazás ellenében jogi 
szakértőt bízhat meg.

10. Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke. Képviseleti jogkörében egyszemélyben ír alá. Ha 
nem ő az aláíró,  és a jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli  alakot  kíván, akkor két 
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

A bankszámla  feletti  rendelkezéséhez  a  Kuratórium  elnökének  és  egy  kuratóriumi  tagnak  az 
együttes aláírása kell.

A bankszámla  feletti  rendelkezési  jog  Szabóné  dr.  Mühlenkampf  Erika  kuratóriumi  elnököt  és 
Petzke János kuratóriumi tagot illeti meg.

11. Pénzkezelés rendje:

A számlával igazolt működési költségek kivételével kifizetést teljesíteni csak a Kuratórium döntése 
alapján lehetséges.

A házipénztárat a Kuratórium elnöke kezeli. A házipénztárban tartható maximális készpénz 50.000 
Ft,- azaz „Ötvenezer” forint.

A  pénzügyi  iratok  tárolása  az  Alapítvány  székhelyén  lévő  páncélszekrényben,  elkülönítetten 
történik.

12. Felügyelő Bizottság

Az alapító tagok a Kuratórium törvényes működésének ellenőrzése céljából háromtagú felügyelő 
bizottságot hoznak létre.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

– dr. Pázmányné Juhász Erika
– Beráné Tuli Márta
– Wetzlné Czivisz Edit

A Felügyelő  Bizottság  működése  során  a  Kuratórium tagjaitól  jelentést,  tájékoztatást,  valamint 
felvilágosítást  kérhet,  továbbá  az  alapítvány  könyveibe  és  irataiba  betekinthet,  azokat 
megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatni a Kuratóriumot, valamint az alapító tagokat, a vizsgálat 
megállapításairól.  Amennyiben  a  Felügyelő  Bizottság  a  Kuratórium  rendkívüli  összehívását 
kezdeményezi az általa feltárt hiányosságok megszüntetése miatt, és erről a Kuratórium elnöke 15 
napot belül nem gondoskodik, a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult a Kuratóriumot összehívni.



A Felügyelő Bizottság az alakuló ülésen köteles a tagjai közül választani.

A Felügyelő  Bizottság  szükség  szerint,  de  évente  legalább  1  alkalommal  köteles  ülést  tartani. 
Működésének részletes szabályait külön ügyrendben jogosult meghatározni.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan ideig tart.

Nem  lehet  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke  vagy  tagja  az  1997.  évi  CLVI.  sz.  törvény  8.  §  (2) 
bekezdésében meghatározott személy, ill. hozzátartozója.

13. Az Alapítvány megszűnik, ha:

a) célja már nem valósítható meg, vagy
b) a felügyeletét ellátó Komárom – Esztergom Megyei Bíróság megszünteti.

14.  Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát a Jókai  Mór Gimnáziumnak és  Szakképző 
Iskolának (2900 Komárom, Táncsics M. u. 32.) kell adományozni.

15. Egyéb kikötések:

Számviteli nyilvántartások vezetésére a jogszabályi előírások az irányadók.

A könyvvezetést végző részére a vagyon éves hozadéka terhére lehet fizetni.

4. Az alapító okirat 12. pontja .. Felügyelő Bizottság .. kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„Nem lehet  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke  vagy  tagja  az  1997.  évi  CLVI.  sz  törvény  8.  §  (2) 
bekezdésében meghatározott személy, ill. hozzátartozója.”

Az alapítók  a  mai  napon elkészítik  a  jelen  módosításokkal  kiegészített  alapító  okirat  egységes 
szövegét is.

Komárom, 2003-08-10.

............................ ............................................... ............................
Samu Zsolt Gelléné Czibulka Márta Böjthe András

az 1964/65-ös tanévben végzett a tantestület képviseletében
IV. A-C-D. osztályok képviseletében


