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A Gyulai Törvényszék által 1505/ 1998 szám alatt nyilvántartott Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
Diáksportjáért Alapítvány (5630 Békés, József A. LI. 12.) alapítói, a 2300/2009 szám alatt
nyilvántartott Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Informatikai és Könyvtári Fejlesztéséért Alapítvány
(5630 Békés, Hőzső LI . 14.) alapítói, valamint a 1546/2 012 szám alatt nyilvántartott Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés, József A. u. 12.) alapítói elhatározták, hogy a
Ptk. 74./E.§. alapján az alapítványokat egyesítik és létrehozzák az alábbi alapítványt, az alábbi
adatokkal:

1. Az alapítvány adatai:
1.

Az alapítvány neve, székhely:
Heppiskola Gyermekeiért Alaptvány
Székhelye: 5630 Békés, József A.

2.

LI.

12.

Az alapítók neve és lakcíme:

1. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
5630 Békés, József A. u. 12.
2. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata
5630 Békés, József A. u. 12.
3. Csuta Imre
5630 Békés, Szabó D. :.:. 45.
4.BÉ-KIS Kft.
5630 Békés, LibazL1g u. 12.
5. Czira László
5630 Békés, Lenkei u. 1.
6. Varga Mariann Piroska
9245 Mosonszolnok, Fő u. 27.
7. Tóth Gábor
9245 Mosonszolnok, Fő u. 27 .
8. Szabó Zoltán
5630 Békés, Zöldfa u. 7.
Varga Mariann Piroska (an. : Jenei Piroska) alapító - a Ptk. 74/C. §. (7) alapján - alapítói jogainak
gyakorlására Czira László (an.: Gál Mária) alapítót jelölte ki.
Tóth Gábor (an.: Horváth Erzsébet) alapító - a Ptk. 74/C. §. (7) alapján - a lapító i jogainak
gyakor lására Szabó Zoltán (an .: Bleyer Gizella) alapítót jelölte ki .

3.

Az a lapítvány

időtartama:

Az a lapítvány az alapítók akarata szerint határo zat lan
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II. Az alapítvány célja:
Az alapítvány az alábbi célok elérésére, egyben a célokhoz szükséges feltétel-rendszer
megteremtésére törekszik:
l.
Támogatni azokat a hátrányos helyzetű , jó képességű tanulókat, akik nem tudják az egyéni
tanulmányi verseny költségeit viselni.
2.
Jutalmazni azokat a tanulókat, akik az iskola hírnevéért tettek valamit (legek díjait kivéve).
3.
A diákönkormányzat rendezvényei költségeinek biztosítása (eszközök, jutalmak).
4.
Biztosítsa a hátrányos helyzetű tanulók kulturális rendezvényeken való részvételét.
5.
Jutalmazza a gyermekek nevében a nyugdíjba vonuló munkatársakat.
6.
Az iskola számítástechnikai, műszaki fejlesztése, amely elősegíti a tehetséggondozást, illetve
a gyermekek felzárkózását, valamint az ehhez szükséges könyvek, szoftverek megvásárlása,
versenyek, könyvtári , informatikai rendezvények szervezése (az alapítványnak nem feladata a
meglévő eszközök karbantartása)
7.
Gyermekek táboroztatásához (turisztika, sport-tábor) való hozzájárulás, sporteszközök,
sportszerek megvásárlása, a diáksport működési feltételeinek biztosítása

Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében - pénzeszközei gyarapítása érdekében - vállalkozást is
folytathat, illetve vállalkozásban is részt vehet korlátozottan.

III. Az alapítvány induló vagyona:
Az alapítvány az alapítók által közreadott és az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló
vagyona összesen 250.000,- Ft készpénz, azaz Kettőszázötvenezer forint készpénz, mely összeg az
egyesített alapítványok induló vagyonának az összege, és melyet az alapítók egy egységes számla
létrehozásával, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet békési kírendeltségénél nyitott
számlán helyeztek el. Az egyes alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyon összege:
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola:
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata
Csuta Imre
BÉ-KIS Kft.
Czira László:
Varga Mariann Piroska:
Tóth Gábor:
Szabó Zoltán:

35.000,-Ft
25.000,-Ft
10.000,-Ft
100.000,-Ft
20.000,-Ft
20.000,-Ft
20.000,-Ft
20.000,-Ft

IV Az alapítványi vagyon gazdálkodása:
Az alapítók az alapítványi vagyon gazdá lkodása körében elsődlegesen kinyilvánítják, hogy az
alapítvány ny itott, ahhoz bárki csatlakozhat akár pénzbeli , akár nem pénzbeli hozzáj árulássa l, ak i az
alapítvány céljaival egyetért. Az alapítvány bevéte leit képezi az alapítványhoz csatlakozozó
természetes, vagy jogi személyek támogatásai , amelyek megnyilvánulhatnak pénzben és természetben
egyaránt. Az alapítvány vagyonát gyarapítja a vagyon hozadéka, valamint az eset leges vállalkozói
tevékenységből származó bevétel, pályázatokon elnyert összeg.
V. Az alapítványi vagyo n felha sználásának módja:
Az a la pítvá ny mind enkori te lj es vagyo na az alapítván y cé lj ain ak a megva lós ításá t ke ll , hogy szo lgá lja.
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Az alapítvány gazdasági társaságnak nem lehet korlátlanul felelős tagja. Az alapítvány politikai
tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támoagtást nem ad, és tőlük
nem fogad el.
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog: a kuratórium elnöke és a kuratórium egy tagja
együttesen jogosult.
Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány működéséhez, illetve a vállalkozói tevékenységhez
kapcsolódó feladatok ellátása érdekében természetes személyeket bízhat meg, melyek díjazása, illetve
költségtérítése mindekor a kuratórium döntése alapján történhet meg.
A kuartórium tagjai, a kuratóriumi tagságukhoz kapcsolódó indokolt és igazolt költségek megtérítésén
túl díjazásban nem részesülhetnek.
Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítvány pályázatokat írhat ki .

VI. Az alapítvány kuratóriuma, hatásköre, feladata, müködési rendje:
Az alapítvány kezelője az erre a célra létrehozott kuratórium , amelynek hatáskörébe tartozik az
alapítvány kezeléséből eredő összes feladat.
A kuratórium létszáma 7 (hét) fő.
A kuratórium tagjait és elnökét az alapítók jelölik ki az alapító okiratban. A kuratórium kijelölését az
alapítók visszavonhatják, ha tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti . Ez esetben kötelesek
az alapítók 30 napon belül új kuratóriumot kijelölni .
Az alapítók a kuratóriumban döntő befolyással nem rende lkezhetnek. A kuratóriumi tagok között nem
lehetnek többségben az alapítók alkalmazottai és egyéb, velük függőségi viszonyban álló személyek.
A kuratórium elnöke:
Karácsné Sárközi Dóra (an: András Zsuzsanna) 5630 Békés, Hajnal u. 26.
Tagjai:
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna (an: Ifjú Terézia) 5630 Békés, Magyari u. 33 .
Gyurovits Katalin Éva (an.: Misik Margit) 5630 Békés, Durkó u. 20 .
Király Gyula (an.: Lipcsei Magdolna) 5630 Békés, Malom u. 6.
Samuné Nagy Katalin (an .: Budás Zsuzsanna) 5630 Békés, Dózsa Gy. u. 57.
Szabados Éva (an: Szamos Anna) 5630 Békés, Mátyás király u. 69 .
Balázs László (an.: Nagy Julianna) 5630 Békés, Lánc u. 52.
A kuratóriumot az elnök képviseli , az elnök félévente köteles az alapítvány
felé beszámolni .

tevékenységéről

az alapító

A kuratóriumi tagság megsz űnik:
- a tag hal álával ;
- a tagságró l való lemondássa l;
- az a lapítvány megszünésével ;
- a tag vi sszahívásával.
A kuratórium hatás köre és feladata kül önösen, go nd os kodni arró l, hogy az a la pítvány az a lapí tó á lta l
az a la pító okiratban rögz ített cé lokn ak m egfe l e l őe n mlíködj ön.A kuratóriumn ak go ndos kodni ke ll
arró l, hogy az a lapítvány m egfe l e l ő nyil vá nosághoz jusso n és a vagyo n gya ra podj on.
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A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, de a tagok több, mint felének kérésére kötelező
összehívni. A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik, az ülésekről jegyzőkönyvet kell
felvenni. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. A
kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
A kuratórium elnöke szervezi és összehangolja a kuratórium munkáját, a kuratórium e lé terjeszti az
éves munkaprogramot, e ll enőrzi a részfeladatok megvalósítását, vezeti a kuratórium üléseit és annak
jegyzőkönyveit. Amennyiben a kuratórium elnöke a fe ladatainak ellátásában akadályozva van, úgy ez
esetben őt a kuratórium egy tagja helyettesítheti .

VII.
Az alapítvány
fordítani.

megszűnése

esetén az alapítvány vagyonát hasonló célú alapítvány támogatására kell

VIII.
Az alapító akarata szerint a jelen alapítvány politikamentes, sem politikai pártot, sem politikai célzatú
tevékenységet természetese személy kapcsán (országgyülési képviselő) nem támogat. A jelen
alapítány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.

IX
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszé lyeztetve végzi. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítvány közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat.
A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés összehívását megelőzően legalább 8 nappal az érdekelteknek
a napirendet írásban megküldi. Arra a tagok az ülése észrevételt tehetnek, kérhetik annak
kiegészítését. Az ülésen a tagok a napirendet egyszerü szótöbbséggel megszavazzák. A kuratórium
ülései nyilvánosak.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy fele l ősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más e l őnyben részesü l, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az a lapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Az alapítvány képviselője az alapítvány éves müködéséről a tárgyévet követő hónap 15 . napJaig
beszámol az alapítóknak, illetve a kuratórium tagjainak. A beszámoló elfogadása a kuratórium
hatáskörébe tartozik.
A határozatokat sorszámmal és a meghozatal évszá mával kell megj e lö lni . (pl. 112013 ). A kuratórium
határozatairól a kuratórium e ln öke olyan nyilvántartást vezet, ame l ybő l a döntés tarta lm a, időp o ntj a és
hatá lya, illetve a támogatók és e ll enzők számaránya megállapítható.
A kuratórium a döntéseiről az érintetteket írásba n érte síti. Az éves beszámolót az a lap ítvány az
elfogadást kö ve tően az a lap ítvá ny székhe lyén 30 napra kifüggeszti.
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Az Alapítvány müködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki
betekinthet, azokból saját költségén másolatot készíthet. A betekintés és az iratmásolás iránti igényt a
Kuratórium elnökénél kell írásban vagy szóban bejelenteni. A kuratórium elnöke a bejelentéstől
számított 8 napon belül biztosítja az érintett számára a betekintés jogának gyakorlásához szükséges
feltételeket.
Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivétleével - csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződés tartalmazza a támogatással való elszámolás
feltételeit, módját.
Tekintettel az alapítvány várható éves bevételére, külön
nem rendelkezik.

felügyelő

bizottság létrehozásáról az alapító

x
Az alapítványok egyesítésével a megszűnő Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért
Alapítvány (5630 Békés, József A. u. 12.), a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Informatikai és
Könyvtári Fejlesztéséért Alapítvány (5630 Békés, Hőzső u. 14.), valamint a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés, Jószef A. u. 12.) teljes vagyo na,
valamennyi joga és kötelezettsége az újonnan létrejövő Heppiskola Gyermekeiért Alapítványra
(5630 Békés, József A. u. 12.), mint általános jogutódra száll át.
Xl.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg alapítók kérik, hogy a Gyulai Törvényszék a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért Alapítványt (5630 Békés, József A. u. 12.), a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Informatikai és Könyvtári Fejlesztéséért Alapítványt (5630 Békés, Hőzső u. 14.)
alapítói, valamint a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványt (5630 Békés, Jószef
A. u. 12.) a nyilvántartásából törölje.

A jelen egységes szerkezetű alapító okirat a Gyulai Törvényszék Pk.60.05112013/2 számú
végzésének megfelelő változásokat tartalmazza. A változásokat a vastagon szedett részek
tartalmazzák.

Békés, 2013. augusztus 12.
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C-~c. 1
Czira László
alapító

Varga Mariann Piroska
alapító helyett: Czira László alapító

Tóth Gábor
alapító helyett Szabó Zoltán alapító

Szabó Zoltán
alapító
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