A „JÁSZ- NAGYKUN -SZOLNOK MEGYEI
KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY”
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés és a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
(továbbiakban alapítók) a közoktatás körzeti, térségi, országos feladatainak támogatásához
közalapítványt hoz létre. Az alapító okirat szövegét hivatalos lapban közzé kell tenni.
I. A közalapítvány elnevezése, székhelye, jellege, célja:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány”
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz.
A közalapítvány jellege:
A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi, magán és jogi személyek csatlakozhatnak,
amennyiben a közalapítvány céljával egyetértenek.
A közalapítvány céljai teljesítése érdekében együttműködhet minden szervezettel, közösséggel és
magánszeméllyel, aki a közös célok elérésén munkálkodik.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 685/B §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó
szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a
közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A közalapítvány célja:
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
26. §-a alapján:
4. Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.
A helyi önkormányzatokról szóló, 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ban, valamint a közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. 119.§-ban foglalt
önkormányzati feladat.
Az alap- és középfokú neveléssel és oktatással kapcsolatos - fejlesztési tervben jóváhagyott - körzeti,
térségi és országos feladatok támogatása.
II. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
A közalapítvány céljára az alapítók, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 500.000,- Ft,
(azaz ötszázezer forint) - a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 500.000 Ft, (azaz ötszázezer
forint) készpénzösszeget rendelnek.
Az alapítók ezen összeget a közalapítvány érvényes létrejöttét követő 30 napon belül külön e célra
nyitott bankszámlán helyezik el.
E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés (pl. értékpapír) lehetőségét. A közalapítvány a közhasznú
céljait szolgáló, azokat nem veszélyeztető vállalkozásban részt vehet. A gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja.
A közalapítvány céljai eléréséhez az alaptőkét nem használhatja fel.
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A közalapítvány vagyonát az alapító okiratban meghatározott célokra fordíthatja:
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények eszközvásárlásának támogatására;
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények működési feltételeinek javítására;
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények nevelési programjainak támogatására;
- alap- és középfokú nevelési és oktatási intézmények tehetséggondozási programjainak támogatására;
- hátrányos életkörülmények között élő tehetséges tanulók anyagi (ösztöndíj) támogatására;
- térségi feladatkörű szakmai szolgáltatás és szakszolgálat működési feltételeinek javítására.
III. A közalapítvány vagyonának kezelője, a képviselet és a működés szabályai:
A közalapítvány kezelő, legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a 7 tagból álló kuratórium.
A kuratórium elnökének személyére az alapítók négy évenként felváltva tesznek javaslatot. A
kuratórium elnökét és tagjait az alapítók bízzák meg 4 évi időtartamra.
A kuratórium elnöke: Szabó József lelkész-elnök esperes,
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 114. sz.
tagjai:
Budai Ferenc, 5200 Törökszentmiklós, Október u. 3. sz.
Földváriné Greiz Ágnes, 5055 Jászladány, Fekete Pál u. 49.sz.
Kozák Zsolt, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 6/8. sz.
Mihályi István, 5130 Jászapáti, Pacsirta u. 2. sz.
Rontó László, 5000 Szolnok, Rózsa F. u. 24. 2/5. sz.
Dr. Szarvák Tibor, 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 28. sz.
A kuratórium megbízatásának ideje 2009. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig szól.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) a megbízás lejártával,
b) a tag halálával,
c) lemondással,
d) összeférhetetlenség beálltával,
e) a közalapítvány megszűnésével.
A kuratórium működését a közalapítványi célok elérése érdekében önállóan végzi. A kuratórium
évenként szükség szerint, de legalább két ülést tart. A kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása
esetén Földváriné Greiz Ágnes hívja össze írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendjét.
A kuratórium ülése nyilvános.
A felügyelő bizottság elnökét a kuratórium üléseire meg kell hívni, aki az ülésen tanácskozási joggal
vehet részt. A felügyelő bizottság elnöke akadályoztatása esetén a felügyelő bizottság tagját
megbízhatja a kuratóriumi ülésen való részvétellel, aki szintén tanácskozási joggal vehet részt az
ülésen. A határozatképességhez legalább a tagok több mint felének (4 fő) jelenléte szükséges. Döntését
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének
szavazata dönt.
A jegyzőkönyvek vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról, valamint a nyilvánosságra hozatalról a
kuratórium elnöke köteles gondoskodni.
A kuratórium ülését a felügyelő bizottság indítványára is össze kell hívni, annak megtételétől számított
30 napon belül. Amennyiben e határidő eredménytelenül telik el, a kuratórium ülését a felügyelő
bizottság elnöke is összehívhatja.
A kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmazni kell:
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- a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és a hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
személyre megállapítható számarányát.
A kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntést követő 15 munkanapon belül a kuratórium elnöke
írásban értesíti, és gondoskodik ugyanezen határidőn belül a döntés nyilvánosságra hozataláról. A
döntéseket az alapítók honlapján, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár és Művelődési Intézet Közigazgatási Szakkönyvtárában közzé kell tenni.
A közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az alapítvány munkaszervezetének
munkatársával, vagy a kuratórium elnökével történt előzetes időegyeztetés alapján, a közalapítvány
székhelyén az érintettek és a közalapítvány munkája iránt érdeklődők betekinthetnek. Az általános
betekintési jog alól kivételt képeznek azon iratok, amelyek a személyiségi jogok védelme okán nem
nyilvánosak, továbbá kivételt képez a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt személyes adatok köre.
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet.
A közalapítvány szolgáltatásait pályázat útján Jász-Nagykun-Szolnok megye helyi önkormányzatai,
illetve a pályázati felhívásban megjelölt intézmények, szervezetek, személyek vehetik igénybe. A
közalapítvány pályázati felhívásait a helyi sajtó útján hozza nyilvánosságra.
A közalapítványt az elnök képviseli.
A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot gyakorol:
1./ Szabó József lelkész-elnök esperes, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 114. sz.
2./ Földváriné Greiz Ágnes, 5055 Jászladány, Fekete Pál u. 49. sz.
3./ Rontó László, 5000 Szolnok, Rózsa F. u. 24. 2/5. sz.
E jogot két arra felhatalmazott személy együttesen gyakorolhatja.
A kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkájuk során felmerült költségeket a
közalapítvány megtéríti.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-a mértékéig, de legfeljebb összesen egy
millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
A kuratórium az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően elkészíti a közalapítvány Szervezeti és
Működési Szabályzatát, gondoskodik a közalapítvány gazdálkodása törvényes feltételeinek
megteremtéséről.
A kuratórium elnöke gondoskodik a közalapítvány beszámolójának, cél szerinti tevékenysége és a
gazdálkodás legfontosabb adatainak a helyi vagy az országos sajtó útján történő nyilvánosságra
hozataláról.
A kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves beszámoló
és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása a kuratórium kizárólagos hatásköre, melyről határozati
formában dönt. Jóváhagyás előtt mindkét dokumentumot a felügyelő bizottsággal véleményeztetni
kell. A kuratórium elnöke a közalapítvány működéséről, a közalapítványi vagyon felhasználásáról
évente beszámol az alapítóknak. A beszámoló elfogadásáról az alapítók határozattal döntenek.
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapítók hivatalos honlapján közzé kell tenni.

IV. A felügyelő bizottság:
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A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elnökből és két tagból álló felügyelő
bizottság látja el. A felügyelő bizottság elnökének személyére az alapítók négy évenként felváltva
tesznek javaslatot. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapítók bízzák meg 4 évi időtartamra. A
felügyelő bizottság megbízatásának ideje 2009. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig szól.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) a megbízás lejártával,
b) a tag halálával,
c) lemondással,
d) a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag tevékenységével a közalapítvány célját
veszélyezteti,
e) összeférhetetlenség beálltával,
f) a közalapítvány megszűnésével.
A felügyelő bizottság elnöke:
tagjai:

Gál Mária, 5000 Szolnok, Konstantin u. 39. II/8.sz.
Gönczi Károly, 5310 Kisújszállás, Tavasz u. 3.sz.
Jusztin László, 5000 Szolnok, Bercsényi u. 39.

A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök, vagy akadályoztatása esetén
Jusztin László hívja össze írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés
határozatképes, ha az elnök és egy tag, illetve az elnök akadályoztatása esetén két tag jelen van. A
határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges.
A felügyelő bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült költségeket
a közalapítvány megtéríti.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottság jogosult:
- ellenőrizni a közalapítvány működését és gazdálkodását;
- a kuratóriumtól jelentést kérni;
- a közalapítvány munkaszervezetének tagjaitól tájékoztatást és felvilágosítást kérni;
- a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinteni;
- a kuratórium figyelmét felhívni, hogy az alapító okiratnak vagy más jogszabálynak megfelelően
járjon el;
- a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
= tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt, amelynek
megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi
szükségessé;
= a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
V. Az összeférhetetlenség szabályai:
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk.685.§. b.) pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozója) a határozat alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül;
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem
minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a kuratórium elnöke, vagy tagja;
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- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
- a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- az első három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója.
Nem lehet a közalapítvány tisztségviselője két évig az a személy, aki más, olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
VI. A közalapítvány kuratóriumának munkaszervezete
A közalapítvány kuratóriuma jelen okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósítása
érdekében munkaszervezetet hoz létre, amely elkülönítetten kezeli a közcélú feladatokat és végzi a
vagyonkezelést.
A munkaszervezet munkatársait pályáztatás útján a kuratórium választja ki határozatlan időtartamra.
A kuratórium gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat:
- munkaviszony keletkezése, módosítása,
- munkaviszony megszüntetése,
- a munka díjazása.
A munkaszervezet alkalmazottai felett az egyéb munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.
A munkaszervezet alkalmazottainak munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezései az
irányadók.
VII. Egyéb kérdések:
A közalapítvány határozatlan időre alakul. A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a
megszűnt közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához
hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az 1997. évi CLVI.
törvény vonatkozó rendelkezései, illetve az alapítványok működéséről és gazdálkodásáról szóló egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
A közalapítvány alapító okiratának módosításokkal egybeszerkesztett szövegét az alapítók honlapján,
illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közlönyében közzé kell tenni.

Szolnok, 2009. február 26.

Szalay Ferenc
megyei jogú város polgármestere

Fejér Andor
a megyei közgyűlés elnöke

