
„Fundatio Pro Gimnasio” Alapítvány a Gimnáziumért 
 

Alapító Okirat  1 
 

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 
 

 
I. Az Alapítványra vonatkozó általános rendelkezése k 
 

A szerzıdı felek abból a felismertetésbıl kiindulva, hogy az iskolai oktató, nevelımunka 
elképzelhetetlen jól képzett, az oktatáshoz értı szakemberek nélkül, továbbá, hogy az ok-
tatás fejlıdésének elengedhetetlen feltétele az oktatás feltételeinek javítása, egyezı aka-
rattal létrehozzák:  

Bátaszék, Kossuth u. 38-42. sz. székhellyel 
 
A FUNDATIO PRO GIMNASIO = ALAPÍTVÁNY A GIMNÁZIUMÉRT Alapítványt.  
 
Alapító tagok:  
 
- II. Géza Gimnázium Bátaszék 
- Bátaszék Nagyközség Önkormányzata 
Az öregdiákok nevében: 
- Kemény Lajos 
A II. Géza Gimnázium tantestülete nevében: 
- Horváth Jánosné 
- Krammerné Gehring Éva 
- Kunosné Berger Margit 
- László János 
- Ostváth Istvánné 
- Pálffy Pál 
- Prantner Béla 
- Sümegi Erzsébet 
- Sümegi József 
- Tarjányi Pálné 
- Tornóczki Attila 

 
 
 
Az alapítvány bélyegzıjének felirata:  ALAPÍTVÁNY A GIMNÁZIUMÉRT Bátaszék 1992 
 
 

II. Alapítványi célkit őzések 
 

1. Az alapítvány célja: 
 

a) Elısegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok 
képzésének támogatásával, külföldi tanulmányi útjainak megszervezésé-
vel, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, valamint a nyelvvizsgára tör-
ténı felkészítés elısegítésével.  

b) Hozzájárulni a kiemelkedı teljesítményt nyújtó, ill. erre alkalmas képessé-
gő tanulók oktatásához rendszeres, vagy alkalmankénti ösztöndíjakkal, 

                                                           
1  Bátaszék város Képviselı-testülete a 3/1992.(I.10.) ÖKH számú határozatával fogadta el 
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könyvek, folyóiratok stb. vásárlásával, belföldi és külföldi tanulmányi utak 
támogatásával.  

c) Az iskolában meginduló humán profilú képzés, valamint más tárgyak szín-
vonalas oktatásának finanszírozása és támogatása.  

d) Növelni az oktatásban résztvevı pedagógusok és tanulók érdekeltségét 
ösztönzı rendszer alkalmazásával.  

 
2. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében; 
 

a) finanszírozza a tankórán kívüli foglalkozások és szakkörök indítását, 
b) külföldi iskolákkal (testvérvárosok) keres kapcsolatot, és külföldi utakat 

szervez (kizárólag nyelvtanulás céljából),  
c) kapcsolatot tart más hasonló célú alapítvánnyal, kiadványokat, eszközöket 

szerez be a nyelvoktatáshoz és a humán képzéshez,  
d) hozzájárul a hazai nyelvi táborok költségeihez.  
 

3. Csatlakozás az alapítványhoz: 
 

Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi, természetes vagy  jogi személy, 
továbbá ezek  jogi személyiséggel nem rendelkezı társasága, ha az alapítvány céljával 
egyetért és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell 
eljuttatni az alapítványhoz. Az elfogadásról az alapítvány kuratóriuma dönt. Az alapítvány 
pártoktól a jövıben is független, azoktól támogatást nem kap. 2 

 
 

III. Az Alapítvány vagyona 
 

1. Az alapítványi vagyon forrásai: 
 

a) Az alapítvány vagyona az alapító okiratot aláírók által rendelkezésre bo-
csátott összeg, melynek összege:  

- II. Géza Gimnázium 100.000.- Ft 
- Bátaszék Nagyközség Önkormányzata   50.000.- Ft 
- Kemény Lajos   20.000.- Ft 
- A II. Géza Gimnázium tantestületébıl 

- Kunosné Berger Margit 1.500.- Ft 
- Prantner Béle 1.500.- Ft 
- Osváth ÍIstvánné 1.500.- Ft 
- Sümegi Erzsébet 1.500.- Ft 
- Sümegi József 1.500.- Ft 
- Tarjányi Pálné 1.500.- Ft 
- Tóth Barnabás 1.500.- Ft 
- Mészárosné F. Katalin 1.000.- Ft 
- Pálffy Pál    800.- Ft 
- Horváth Jánosné    500.- Ft 
- Károlyi Károlyné    500.- Ft 
- Krammerné Gehring Éva    500.- Ft 
- Tornóczki Attila    500.- Ft 
- László János    500.- Ft 
- Volkmer Jochem Paul    500.- Ft 
                                                   Összesen:            185.300.- Ft 
 

                                                           
2   a II/3. pont utolsó mondatát beiktatta a 169/1997.(IX.23.) ÖKH számú határozat 
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b) Az alapítványi vagyon további forrása az alapítványhoz csatlakozók által 
hozott vagyon, továbbá a természetes és jogi személyek, vagy ezek jogi 
személyiséggel nem rendelkezı társaságai által adott hozzájárulás, az 
alapítvány saját bevétele. Az alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni a 
nyelvoktatáshoz szükséges eszközökkel, tankönyvekkel, az elméleti okta-
táshoz szükséges álló vagy fogyóeszközökkel. Ezekben az esetekben a 
hozzájárulás összegét a könyv szerinti, illetıleg a beszerzési érték alap-
ján kell meghatározni.  

c) Az alapítvány vagyona vállalkozási tevékenységgel is gyarapítható. A be-
fektetett alapítványi vagyon hozadéka az alapítványt illeti meg.  

d) Az alapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történ-
het, az utóbbi esetben a hozzájárulást devizaszámlán kell elhelyezni. 

 
2. Az alapítványi vagyon felhasználása: 
 

a) A meghatározott célra adott összegeket csak az adományozó által meg-
határozott célra lehet felhasználni. Az alapítvány által az iskola részére 
vásárolt fogyóeszközök minden esetben, az állóeszközök, ellenkezı ren-
delkezés hiányában, az iskola tulajdonába mennek át.  

b) Az alapítvány vagyonából elsıdlegesen a nyelvoktatás, a humán képzés, 
valamint a tantárgyak színvonalas oktatásához a feltételek megteremté-
sét kell biztosítani.  

c) Az alapítvány további célkitőzésének megvalósításához alapítványi va-
gyont – kivéve a meghatározott célra biztosított összeget – csak akkor 
lehet felhasználni, ha a 2. pontban meghatározott feladathoz szükséges 
pénzeszközök rendelkezésre állnak.  

d) Az alapítvány rendelkezésére bocsátott költségvetésben elkülönítetten 
kell megjelenni a tehetséges, hátrányos helyzetben lévı tanulók támoga-
tására szánt összegnek.  

e)  Az alapítvány országgyőlési képviselıt a jövıben nem állít, és nem tá-
mogat. 3 

 
3. Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal: 

 
Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli és gondozza. Az Alapítvány vállalkozási tevé-
kenységébıl eredı éves tiszta nyereség felosztásáról, a vállalkozási tevékenység fejleszté-
sérıl, a törzstıkének a nyereségbıl történı kiegészítésérıl a Kuratórium dönt.  
 
Az Alapítvány mőködésérıl és gazdálkodásáról éves beszámolót kell készíteni. A beszámoló 
elkészítéséért a Kuratórium elnöke felelıs. A beszámolót a Kuratórium fogadja el, a tagok 
mindegyikének egybehangzó döntésével. Az éves beszámolót a Cikádor címő helyi lapban 
kell nyilvánosságra hozni. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági 
jelentést kell készíteni. A jelentést a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 
19. §-ában foglaltak szerint kell elkészíteni. A közhasznúsági jelentés elkészítéséért a Kura-
tórium elnöke felelıs. A jelentést a Kuratórium fogadja el, a tagok mindegyikének egybe-
hangzó döntésével. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet. 4 

 
 

IV. Az Alapítvány m őködése 
 

1.) Az Alapítvány kuratóriuma: 
                                                           
3   a III/2/e. pontját beiktatta a 169/1997.(IX.23.) ÖKH számú határozat 
4  a III/3. pont a 169/1998.(VIII.25.) ÖKH számú határozattal megállapított szöveg 
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Az Alapítók az Alapítvány mőködési és gazdálkodási feladatainak ellátását a Kuratóriumra 
bízzák. A Kuratóriumot az elnök, vagy a Kuratórium által megbízott tag képviseli. 
 
A Kuratórium tagjai:  
 
Krammerné Gehring Éva  
(szül.: Szekszárd, 1957. június.16., anyja neve: Schmidt Klára, lakcíme: Bátaszék, Park sé-
tány 1/D.),  
 
Mayer Antal  
(szül.: Szekszárd, 1954. július 4., anyja neve: Liebhauser Margit, lakcíme: Bátaszék, Kos-
suth u. 35.),  
 
Németh Ágnes  
(szül.: Szekszárd, 1971. augusztus 22., anyja neve: Mezei Erzsébet, lakcíme: Bátaszék, 
Hunyadi u. 11.) és  
 
Péter Albert  
(szül.: Szekszárd, 1975. szeptember 3., anyja neve: Bárdos Éva, lakcíme: Báta, Vágóhíd u. 
16.)   5 
 

2. A Kuratórium ügyrendje: 
 
A Kuratórium évente legalább kettı ülést tart. Az ülések összehívásával kapcsolatos felada-
tok ellátásáért a Kuratórium elnöke a felelıs. Az ülésekre írásos meghívót kell eljuttatni 10 
nappal az ülés tervezett idıpontja elıtt a Kuratórium tagjainak. A meghívón szerepelni kell 
az ülés részletes napirendjének. A meghívóval együtt meg kell küldeni a napirendekhez tar-
tozó írásos anyagot is. A Kuratórium ülése nyilvános. Az ülés tervezett idıpontját a Cikádor 
címő helyi lapban közzé kell tenni. A Kuratórium az általa kiírt pályázatok elbírálásakor zárt 
ülést tarthat. A Kuratórium határozatképes, ha minden tagja jelen van. Döntéseit egyszerő 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Kuratórium ülésérıl jegyzıkönyvet kell vezetni, 
melynek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, idıpontját, hatályát, valamint a szavazás 
eredményét név szerint és számszerőleg. Az üléseken készült jegyzıkönyvekbe bárki bete-
kinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A zárt ülésekrıl készült jegyzıkönyvet 
csak a tartalom szerint érintettek tekinthetik meg. 
 
A Kuratórium ülésén született döntésekrıl az érintetteket írásban kell tájékoztatni. A Kurató-
rium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátarto-
zója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, felelısség alól mentesül, vagy bármilyen 
más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. A Kuratórium 
elnöke és tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, esetleges költségeik megté-
rítését igényelhetik. 
 
A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítókat az alapítványi célok megva-
lósításáról.  6 

 
 

V. Az Alapítvány megsz őnése: 
 

Az alapítvány megszőnése esetén az alapítvány rendelkezésére álló vagyonból biztosítani 
kell, hogy a tanulók iskolai tanulmányaikat befejezhessék, továbbá az alapítvány által vállalt 

                                                           
5    a IV/1. pont a 31/2007.(II.27.) KTH számú határozattal megállapított szöveg.  
6   a IV/2. pont a 169/1998.(VIII.25.) ÖKH számú határozattal megállapított szöveg 
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kötelezettségeket teljesíteni kell. A fennmaradt pénzbeli vagyont a nyelvoktatás iskolai fej-
lesztésére kell fordítani.   

 
 

VI. Záradék 
 

A felek az alapító okiratot elolvasást követıen jóváhagyólag aláírják, mert az akaratukkal 
megegyezik.  
 
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványra vonatkozó, valamint 
a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 7 
 
 
 
 
 
 
B á t a s z é k ,  1991. december 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7   az utolsó mondatot beiktatta a 169/1998.(VIII.25.) ÖKH számú határozat 


