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§zent L**zló Ápródjainak Oktaüásáért Atapí§ány

Alapitó Okirata

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a
köáasznú jogállrásról, valarnint a oivil szervezetek működéséről és támogatásaról szőló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján mtíködő alapítvány létrehozását lratároáa el.

l.) Az alapító §eve, arnyjancv€, lakóhelye:
Pipicz Mhály Lásdóné (anyjao§ve: CsonkaJoláry ó782 Mórahalom, Munkácsy Mihály
utca22.)

2.\ Az alapíwany neve: §zent László Apródjainak Oktatásáért Alapítvány

3.) Az alapítvrány székhelye: 6782 Mórahalom, Szent Lászlő park 2.

4.) Azalapítói induló vagyon: 200.000r- FL,azazKétszázezer forint készpénz, amelyet az
aiapíó teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

§.) Az alapítvány célja:

- A mórahalrni §zent Lá§ztó Katolikus Által,ínos tskotábajaró tanulók nevelésének és

oktatásárrak fejlesxése, segítesq az oktatás tárgyi, technikai feltáeleinek javítása, az

idegen nyelv oktatasának, tanulágínak elösegítesa az iskolai szabadidös programok

támogaüsa,
- Tanulmárryi- és oszáykirárrdulásoktámogatr{sa,
- Tanulmárryi- és sportversenyek szervezése, üímogatása,azazskon való indulás,

részvétel trámogaűsa (nevezési díj ak kifi zetése, helyezettek dijazÍtsa),

- Iskolai kulturális rendezvényeli, programok tamogatiása,

- Iskolai könyvtártrámogatása,
- Hatfuokoit áfiryuló együttmiiködes alapíwányolrkal, iskolákkal,

- Hátrányos helyretü tarrulók tárrrogatiása,

- Tehetséges tanulók gondoás4 tráurogatrás4

- Táborozásokneg§zerverÁse aziskola tanulóinak,
_ Tantestíileti rekreációs prograrnok támogatráse (a kötüség egy tészénekátvállalrisa)

6.) 
^z 

alapífiány tevékenysége:
A feni meghatározott célók eiérése érclekében a következó tevékenységeket végzi az

alapítvány:
- nevelés, oktatás, pedagógusok képzése
- képességfejlesaés, ismeretterjesztés, személyiségfejlesnés
- Egészséges életmódra nevelés eszközrerrdszerének kidolgoása
- Szenezési és anyagi segítség nyújtása az iskolai rendezvénl,ekhez.

Kulturális tevékerrység, kultunílis örökség tnegóvása körében: néphagyonrányok, tremzeti

kulturális örökség rnegörzése.

Pipicz Mihály Laszlóné
alapítti
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7.) Az alapítvány jellege:

7 .1.1 Az alapitvány nyitott, alrhoz bármely hazai vagy külíöldi természetes és jogi szemé|y

bá,rmikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapitővá, alapítói jogokat nem
gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium
részéte a vagyonijuttatásának felbasználására vonatkozóan.

7,2.1 Az alapíwány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pfuíoktÓl

fiiggetlen és azoknak anyagi támogatast nem nyújt.

8.) Az alapítvány időtartama:

Az alapíwárryt batrtrozatlan időtartamra hozÍa létre az alapító.

9.) 
^2 

alapítványi yas.on felhasználása:

g.lJ Az alapíwány mindenkori vagyona brÁrőlag a jelen alapító okiratban megielölt

célok megvat$;ítá§ára hasarálható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

9.2.1 Aiapíwanyi célra az alapítráskori v€yon és annak teljes hozadéka, továbbá az

alapítást k6v*ően az alapítvanyi szá,mlrára &ezb készpénzadomrány teljes Összege vagY a

terméyetben nyújtott adonr.ány fordítható,
g.3.t Az, atapiivenyi v€J.on fethasarálása soran az egyedi kérelmek alaPjan a

támogatásokrófefogadott pe*iigri terv és batároratatapján a hxatóriYT dÖnt,

g.4./ Ha a csatlaiozó iar"og"b rendelkerett vagyoni juttatása felhaszrrálásaról, ÚgY

rendelkezese érvényesüléseröl a kuratórium gondoskodik.

10.) Az alapítvány üglvczetó §zerva:

10.1J Az alapító az alapítvany varyonának kezelésére harom tgrrreszetes személYffil álÓ

krrratórirrmot Írevez.A krrratórium etnoket a tagok maguk közül válasz*járk,

A Buratórium e.lnöke (név. arrviarreye. lakcím,\:

Dr. Vághy Imre Ricrrárd (anyjaneve: §áívári Judiq 6?82 MÓra}ralom, Na8Y Imre utca l0,)

A kur8tóriBm toYábbi tagiei {név. a§via n€ve. lakcfun}:

Kó§zóBé Faí*ás Anita Éva Gnyja neve: Makra lrén Ilona; 6?82 MÓ,r€halonr, Teleki Pál utca

5.;)
piőiczMibály Lászlóné (anyja n§ve: Csorrka Joláq ó782 Móratralom, MunkácsY MihálY

utca22.)

A kwatorium e}nökét megillgtő képviseleti jogíi$ak terjedetrne és gYakorlásárrak módja:

általános és önálló.

Pipicz Mihály Lászlóné
alapító
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lg.).t A kuratóriumi tagok kijelölese határozatlan idóre szól. A kuratóriumi tagokat az

alapító jelöli ki, s atisztseg annak elfogadasával jön létre-

A kuratóriumi tagsáq í,Bpg§zűlqk:
- ataghalálával,
- lemondiásával,
_ a Ptk. 3:22. § (l)_(6) bekezdeséberr, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), {4}

bekezdésében és a Btk. 6l.§ (2) bekezdésében foglalt összeferhetetlenségi és

ktzálrő ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívassal

n37 A kwatórium biáositja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez

meglerenrti a szíikséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapíWanyhoz étkezetl

adomarryok elfogad.ásaról, illetve, visszautasítasáról-

Az alapítvany munkavállatói felett a rnunkáltdói jogokat a kuratórium gyakoro§a-

t0.4.1 A Kuraiórirrmot évente tegalább egy§z€r össze kell hívni Írásban, igazolható módon.

í*sueti igazolható módon történö kéáesítésnek minösül: pl. ajránlon vagY tértivevénYes

ktildeményként, továbbá a tagnak az elektonikus levelezesi címére tÖrténő kézbesítés azzal,

hogy a kéibesítés visszaigazolásra kerü§ön (elelríronikus tértivevény),

10,5./ A kuratórium fetadxa ellátása sonán hatáfozatait nyilvános ülés tartásávv! |1grza

meg. Az §lést a krrraórirrm elnöke hívja össze meg!ívóval. A meghívónak tartalmazrria kell

az alapítvárry nevét és székhelyé| továóhí a krrratóriumi iilés hetyét, időPontját es a

"upir.nai 
pontokut_ A meghívót á kuratóriumi tagoknak igazolt módon es olyan időben kell

megkütdeni, hogy a megtrivó kézhenüete és a turatOriumi Üés időPontja kÖzÖtt legalább 8

nap elte§en.

10.ó./ A krrratóriunr akkor hatarozatképes, ha azon legalább két tag jelen van, Hatiározatiú, _

ba azatapító okirat nrrfuként o"* ,"Ók€zik - *irrcháro* tag jelenléte esetén egyszerÜ

szótöbbseggel" míg két tag ese€n eg:rbane}r}ag llarza,

A hatarozx meghozatalakor nem szaval}wíaz,
a) aklt alatíromtkötelezettség vagy felelösseg alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfaj ta előnyben részesít;

$ akivel ahatarozat szerint szerzödést keli kötni;

it uV" etrlen a hatítroz,at alapj án pert kell indítani ;

ás aune*,olyan a"Át*árs:a érdekelt adöntésben, akl azalapítvaoy alapítója;

e,) aki a dantéskn érdekelr más sz.ervezettel többségi befolyáson ataPulÓ kaPcsolatban áll;

vagy
l uÍriegyébként személyesen érdekelt a döntésben,

10.7.1 A kuratórium tagiait őíjazás nem illeti meg, azonban igazott készkiadásaik,

kőltségeik megtédtésére igényt tarthatnak,

Pipicz Mihály Lászlóné
alapitó
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11.) Össztfélüetetler§€ szabályok:

11.1.1 Yezető tisáségviselő az a nagl"koru személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellráíásrihoz sziikséges körben nem korlátozták.
Avezeó tisztsegviselő üg}r,eaetési feladatait személyesen köteles elláfiri.
Nem lehet vezeó tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadsr{gvesáés biintetésre ítéltek, amíg a biintetett elöélethez ffiződő hátrányos
követkeaaények alól nem mentesült
Nem lehei vezető tisáségviselő az, akit e foglatkozástól jogerösen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettet eltiltottak, az eltiltás ha&álya alatt az ítéletben megielölt
tevékenységet folytaó jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektöl eltiltó ítélet hatrálya alatt átl (Btk. 61.§ (2)
bek.i) pont).
Az eltiltrist kimondó határozatban megszabott időtartamig nern lehet vezető tisásegviseló
a?* akJt eltiltottak a vezető tiszíségr.iselői tevékenységtől.

11.2./ Az alapíWány kedveznrényezettje és arrnak közeli bozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagia.
Az alapitó lalapítőijogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviseiője és közeli hozzátutozói
nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

11.3.1 A kuratóriurn hatarozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hazzátartozőja a hatírozat alapján kötelezettség vagy feielősség alól mentesül, vagy
bármilyen más elónyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az a\apitő okiratban nem szabályozott kérdéseke a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznir jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö<iéséről és

támogauísáról szóló 2011. ér,i CLXX\I. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

Kelt: Mórahalom, 2020. szeptember 24. napján

Pipicz Lászlóné
alapító

Alulírott ügyvéd a jelen iétesíó okiraton aláírasommal igazolorn, hogy a létesító okiratot az
alapítóként megielölt személy, a személyazonosságának igazo|ésát követtien előttem, saját kezrileg
ír,ta alu és ennek alapján aá ellenjegyzern és szárazbélyegzőm nyomatával ellátorn.

lelen Álapűó Okirato, készítette és ellenjegyezle:
llórahulot4 2020, szeplember 24. napján

Dr. Far],as Csaba - üpvéd
ó720 Szeged, Széchen.ri tér}§.

Szegedi iigyvédi Kamnra, KÁSZ sűnu 36iJS9764

Pipicz Miháiy Lfuzlóné
alapitó

*W
.,


