
Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány  1 
 

Alapító Okirat   
 

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 
 
 
Az 1. pontban megjelölt alapítók a Pt. 1959. évi IV. tv.74/A §-a alapján jogi személyiséggel 
rendelkezı alapítványt hoznak létre az általános és középiskolai matematikai tehetséggondozás 
támogatására az alábbiak szerint:  
 
1. Az alapítók neve: 
 

A. Bátaszék Nagyközség Önkormányzata, Székhelye, Bátaszék, Szabadság u. 4. sz. 
B. Bonyhád Város Önkormányzata, Székhelye, Bonyhád, Széchenyi tér 12. sz. 

 
Az alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi közösség, természetes és jogi 
személy csatlakozhat, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, és azt támogatja. Az 
alapítvány mőködése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a 
nyilvánosság, a társadalmi ellenırzés lehetıségeire, a támogatók kezdeményezéseire és 
javaslataira. 
 
 
2. Az alapítvány neve:  
 
Tolna Megyei Tehetséggondozó Alapítvány 
 
 
3. Az alapítvány célja:  
 
A Tolna megyei általános és középiskolai matematikai tehetségfejlesztı tevékenység keretében az 
oktatás, képességfejlesztés támogatása. Megyei versenyek rendezési költségeihez és díjazásához 
való hozzájárulás. Tehetséggondozással kapcsolatos kiadványok segítése. Tehetséggondozó 
szakkörök, táborok támogatás, tehetséges fiatalok képzésének támogatása. Az alapítvány 
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 
okiratban meghatározott célra fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2 
 
 
4. Az alapítvány képviselıi: 
Az Alapítók az alapítvány vagyonának kezelését három tagú Kuratóriumra bízzák. 
 
                                                           
1  Bátaszék város Képviselı-testülete a  115/1991.(XII.11.) OKH számú határozatával fogadta el 
2  a 3.) pont a 7/1999.(I.16.) ÖKH számú határozattal megállapított szöveg 



A Kuratórium elnöke: Károlyi Károly , szül: Kocsola, 1943.01.7., an: Lechmann Rozália, 7140 
Bátaszék, Gárdonyi u. 4. 
 
A Kuratórium tagjai: dr. Katz Sándor, szül: Dunaszentgyörgy, 1950.04.21., an: Dömötör Etel, 
7150 Bonyhád, Perczel u. 3., Főrész János, szül: Sárbogárd, 1959.07.23., an: Bereczk Erzsébet, 
7149 Báta, Rózsa F. u. 2. 
 
A Kuratórium ügyrendje:  
 
A Kuratórium évente legalább kettı ülést tart. Az ülések összehívásával kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a Kuratórium elnöke a felelıs. Az ülésekre írásos meghívót kell eljuttatni 10 nappal az 
ülés tervezett idıpontja elıtt a Kuratórium tagjainak. A meghívón szerepelnie kell az ülés 
részletes napirendjének. A meghívóval együtt meg kell küldeni a napirendekhez tartozó írásos 
anyagot is. A Kuratórium ülése nyilvános. Az ülés tervezett idıpontját a Cikádor címő helyi 
lapban közzé kell tenni. A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 
Döntéseit egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök 
szavazata dönt. 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 betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet. A Kuratórium ülésén született döntésekrıl az érintetteket írásban kell 
tájékoztatni. A Kuratórium döntéseinek végrehajtása, az Alapítvány mőködtetése a Kuratórium 
ülései között az elnök és titkár feladata, így mindketten jogosultak a vagyon kezelésére, 
utalványozására, gazdálkodási döntések és intézkedések megtételére. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, felelısség alól mentesül, vagy 
bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. 3 
 

 
5. Az alapítvány székhelye:   
 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola 
7140 Bátaszék, Budai u. 11. Te.: 74/493-562.  4 

 
 
6. Az alapítvány céljára rendelt vagyon: 

Az alapítvány alaptıkéjét a Bátaszék Nagyközség Önkormányzat által biztosított 100 000 Ft 
azaz Százezer forint, és a  
Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított 100 000 Ft azaz Százezer forint, 
tehát összesen 200 000 Ft azaz Kettıszázezer forint képezi. Az alaptıkét növelik a késıbbi 
befizetések, csatlakozások, adományok. 

 
 

                                                           
3   a 4.) pont a 7/1999.(I.16.) ÖKH számú határozattal megállapított szöveg 
4   az 5.) pont a 7/1999.(I.16.) ÖKH számú határozattal megállapított szöveg 



7. Az alapítvány gazdálkodási rendje: 
Az alapítvány alaptıkéjét a mindenkori csatlakozásokkal együtt pénzintézeti bankszámlán, 
betétben vagy kamatozó értékpapírban kell elhelyezni. A 3. pontban meghatározott célok 
megvalósítására az az alaptıke hozadéka használható fel. (kivéve az elsı évet, amikor még 
kamat nincs, ekkor az alaptıke legfeljebb 10 %-a felhasználható.) Az alapítvány pártoktól a 
jövıben is független, azoktól támogatást nem kap, országgyőlési képviselıt a jövıben nem 
állít, és nem támogat. 5  6 
 

- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem 
veszélyeztetve végez, 
 
- gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítı okiratban meghatározott 
tevékenységére fordítja. 7 
 
A beszámolásra vonatkozó szabályok: 
 
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 Kuratórium elnöke 
felelıs. A jelentést a Kuratórium fogadja el, a tagok mindegyikének egybehangzó döntésével. A 
közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 8 
 
 
8. 9 
 
 
9. Az alapítvány megszőnése: 

Az alapítvány határozatlan idıre alakult. Megszőnése esetén vagyona csak a matematikai 
tehetséggondozás támogatására használható. Az alapítvány megszőnik, ha  

b) céljai megvalósítása nem biztosítható, 
c) felügyeleti szerv megszünteti. 

 
 
10 Az Alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat 
cégbírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. szabályai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. CLVI. törvény 
vonatkozó szabályai irányadóak. 10 
                                                           
5   a 7.) pont utolsó mondatát a 169/1997.(IX.24.) ÖKH számú határozat iktatta be. 
6   a 7.) pont eredeti 3-5. mondatát a 7/1999.(I.16.) ÖKH számú határozat hatályon kívül helyezte 
7   a 7.) pont két francia bekezdését beiktatta a 105/1998.(V.26.) ÖKH számú határozat 
8  a 7.) pont e részét beiktatta a 7/1999.(I.16.) ÖKH számú határozat 
9   a 8.) pontot a 7/1999.(I.26.) ÖKH számú határozat hatályon kívül helyezte  
10   a 10.) pont a 7/1999.(I.26.) ÖKH számú határozattal megállapított szöveg 



 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 
Bátaszék – Bonyhád, 1991. december 10. 
 
 
 
 
Bátaszék Nagyközség Önkormányzata részérıl: 
 
 
 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
Bonyhád Város Önkormányzat részérıl: 
 
 
 
 
 polgármester jegyzı 
 
 
 


