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ISKOLAFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
(Pk.61.301/1993/6.)
(nyilvántartási szám: 272)
székhelye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/a.

ALAPÍTÓ OKIRAT
bírósági bejegyzés jogerőre emelkedésének időpontja: 1993. április 27.

A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány

2
alapító okirata
1.

Az alapítók:






Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete (székhelye:
2400 Dunaújváros Vasmű út 41. II.)
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. . (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 13.)
FERCO Kft. korábbi alapító (cégjegyzékből törölve a Fejér Megyei Bíróság 3.Fpk.07-94-070147/29. számú
határozatával)
IZOFERR Kft. korábbi alapító (cégjegyzékből törölve a Zalaegerszegi Törvényszék 2.Fpk.10-12-020524/15. sz.
határozatával)

2.

Az alapítvány neve:

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány

3.

Az alapítvány székhelye: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 15/A

4.

Az alapítói vagyon:

5.

Az alapítvány célja:

Az alapítvány nyilvántartásba vételekor 201.170,- Ft, azaz
Kettőszázegyezer-egyszázhetven forint készpénz, amelyet az alapítók teljes
egészében rendelkezésre bocsájtották.

A Széchenyi István Gimnáziumban (Dunaújváros) a nevelés és az oktatás, a kulturális és a
sport tevékenység feltételeinek javítása, a tehetséggondozás támogatása. Ezen általános célok
elérésére az alapítvány egy hatékony eszközrendszert hivatott működtetni és továbbfejleszteni:
 az oktatáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésével;
 a külföldi kapcsolatok fejlesztésével, cserelátogatások támogatásával,
vendégtanárok támogatásával;
 a kulturális és sportkapcsolatok támogatásával;
 a tehetséggondozó foglalkozások támogatásával;
 a rászoruló diákok támogatásával;
 az iskola által szervezett városi, városkörnyéki, ill. országos versenyek
támogatásával;
 a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók és tanárok jutalmazásával, a
közösségi munka elismerésével.
A pénzbeli, illetve az alapítványi vagyonból, mint fedezeti
természetbeni támogatandók köre: Széchenyi István Gimnázium tanulói.
6.

forrásból

származó

Az alapítvány jellege:
6.1./

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külhoni természetes és jogi személy
{ideértve a jogi személyiséggel nem bíró szervezeteket is) bármikor az Alapítvány
fennállása alatt tetszése szerinti (pénzbeli és természetbeni) adománnyal csatlakozhat. Az
adományozó anonim hozzájárulást tehet. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti
alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.
A vagyon jótékony célú rendezvények bevételeiből is gyarapodhat.

6.2./ Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósításával közvetlenül
összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
6.3./ Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
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6.4./ Az alapítvány alapításától kezdve nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól
független és ásóknak anyagi támogatást nem nyújt.
6.5./ Az alapítvány tevékenységéről, programjairól és forrásairól székhelyén, hirdető tábláján ad
tájékoztatást.
7.

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt időtartama: határozatlan

8.

9.

Az alapítványi vagyon felhasználása:
8.1./

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. A
kuratórium a gazdálkodás körében, a vagyon növelése érdekében az alapítványi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő vállalkozási tevékenységet is folytathat. E
vállalkozásnak azonban az Alapítvány mindenkori céljával összhangban kell lennie, és a
vállalkozási tevékenység bevételét és eredményét teljes egészében céljainak megvalósítása
érdekében használja fel.

8.2./

Alapítványi célra az alapításkori vagyon, a vagyon kamata, és az alapítást követően az
alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege, vagy a természetben
nyújtott adomány fordítható. Az alapítványi vagyon felhasználásakor figyelemmel kell
lenni arra, hogy az alapításkori vagyon legfeljebb ¾ részben fordítható alapítványi célra.

8.3./

Az alapítványnak készpénzben, vagy természetben nyújtott adományt, illetve a hasznot
hajtó dolog hozamát bármelyik alapítványi célra lehet fordítani, kivéve, ha a csatlakozó
támogató kifejezetten megjelölte a támogatni kívánt célt.

8.4./

Évenként alapítványi célra fordítható vagyon tervezett mértékéről a tárgyévi pénzügyi
tervben rendelkezik a kuratórium.

8.5./

Az alapítványi célokkal összhangban benyújtott egyedi kérelmek támogatásáról az
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

8.6./

Az alapítványi célra fordítható vagyon, célok szerinti felhasználásáról vagy a célok közötti
átcsoportosításáról, felosztásáról az elfogadott pénzügyi terv alapján a kuratórium dönt.
A pénzügyi terv, és a határozatok végrehajtásáról maga a kuratórium gondoskodik.

8.7./

A kuratórium az elfogadott pénzügyi tervben megjelölt forrásokat, vagy a nem tervezett
adományt pályázat útján is feloszthatja. Ebben az esetben a pályázat kiírásáról és a
pályázatok értékeléséről a kuratórium határozattal dönt.

8.8./

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett adománya felhasználásáról, rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

Az alapítvány ügyvezető szerve:
9.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére 5 főből álló testülete (kuratórium), melynek
tagjai az alábbi személyek:
Szécsenfalvi Zsigmond (an: Lukács Mária) 2400 Dunaújváros Kisdobos u. 1. III. 1. sz.
Szemenyei István (an: Tóth Júlia) 2400 Dunaújváros Berán L. u. 3. sz.
Dr. Barna Terenyi Katalin (an: Szikra Ilona) 2400 Dunaújváros Búzavirág u. 40. sz.
Papp Orsolya (an:Haraszti Julianna) 2400 Dunaújváros Vasmű út 11. I. 3. sz.
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Dr. Simonfalvy Ildikó Krisztina (an: Hadnagy Edit) 2400 Dunaújváros Kossuth L. u. 2/A.
II. 1. sz. alatti lakos”

Az alapítók a kezelőszervezet (kuratórium) képviseletére jogosult személynek,
mint a kuratórium elnökének Szécsenfalvi Zsigmond kuratóriumi tagot jelölik ki.
9.2./ A kuratórium kijelölése 5 éves időre szól. A kuratórium kijelölési joga az alapítót illeti
meg.
Ha a kuratórium a tevékenységével az alapítvány célját közvetlenül veszélyezteti, az
alapító a kuratórium kijelölését visszavonhatja. Egyebekben a kuratóriumi tisztség a
kuratórium jogutód nélküli megszűnésével, vagy az általa kijelölt természetes személy
halálával szűnik meg.
9.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok
elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
9.4./

A kuratórium feladata ellátása során határozatait külön ülés tartása nélkül hozza meg. Az
alapítvány működéséről szóló éves beszámoló és a mérleget legkésőbb a tárgyév május
30. napjáig elfogadja és közzététel végett az OBH részére megküldi. A beszámoló és a
mérleg jóváhagyásáról és közzétételéről határozattal dönt a kuratórium.

9.5./

A kuratórium döntéseit a 6.7./ pontban foglaltaknak megfelelően hozza nyilvánosságra.
A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a
személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén
bárki betekinthet.

9.6./ A kuratórium tevékenységének, működésének, részletes szabályait – szükség esetén - az
alapítvány szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A szervezeti és működési,
szabályzat elkészítése a kuratórium feladata.
9.7./

A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve),
amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.

9.8./ A kuratórium és az általa e feladatok ellátására kijelölt természetes személyt díjazás nem
illeti meg.
11.

A Felügyelő Bizottság:
11.1./ Az alapító határozatlan időre három tagbál álló felügyelő bizottságot hoz létre. A
bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
A Felügyelő Bizottság elnöke:

Kovács Tamás András 2459 Rácalmás Martinász u. 76.
A Felügyelő Bizottság tagjai:

Várkonyi Zsolt Csaba

2400 Dunaújváros, Ács u. 15.

Gyimesi Attila Sándorné

2458 Kulcs Ifjúság út 33.

11.2./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg.
11.3./ A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást bármelyik tag - az ok és
cél megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti; ha az elnök a bizottság ülését nyolc
napon belül nem hívja össze, annak összehívására a tag jogosult.

5
11.4./ A háromtagú Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az elnök és a két tag jelen van.
11.5./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az alapítvány ügykezelését, pénzgazdálkodását. Ennek
keretében az alapítvány tisztségviselőjétől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a kuratórium valamennyi fontosabb
jelentését, határozatát, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást. Vizsgálatának
eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti; e nélkül a jelentésekről, a mérlegről
érvényesen nem hozható határozat.
11.6./ A Felügyelő Bizottság tagjának felmentéséről az alapító dönt.
11.7./ A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b.) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. A kuratórium a
Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül
köteles a szükséges intézkedést megtenni. Ha a kuratórium a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
12.

Összeférhetetlenségi szabályok:
12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet kuratóriumi tag
és a kuratórium által e feladatok ellátására kijelölt személy sem.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli
hozzátartozói nem jelölhetők ki kuratóriumi tagjának és elnökének.

13.

Az alapítvány képviselete:
Az alapítványt általános és önálló képviseleti joggal a kuratórium tagjai képviselik az alábbiak
szerint:
 Szécsenfalvi Zsigmond elnök önállóan
 dr. Papp Orsolya – dr. Simonfalvi Ildikó Krisztinával együttesen
 dr. Papp Orsolya – dr. Barna Terényi Katalinnal együttesen
 dr. Papp Orsolya – Szemenyei Istvánnal együttesen
 dr. Simonfalvi Ildikó Krisztina – dr. Barna Terényi Katalinnal együttesen
 dr. Simonfalvi Ildikó Krisztina – Szemenyei Istvánnal együttesen
 dr. Simonfalvi Ildikó Krisztina – Papp Orsolyával együttesen
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dr. Barna Terényi Katalin – dr. Simonfalvi Ildikó Krisztinával együttesen
dr. Barna Terényi Katalin – Szemenyei Istvánnal együttesen
dr. Barna Terényi Katalin – Papp Orsolyával együttesen
Szemenyei István – Papp Orsolyával együttesen
Szemenyei István – dr. Simonfalvi Ildikó Krisztinával együttesen
Szemenyei István – dr. Barna Terényi Katalinnal együttesen

Kötelezettségvállalással Szécsenfalvi Zsigmond elnök önállóan , a kuratórium tagjai pedig
együttesen jogosultak a fentiek szerint.
14.

Az alapítvány megszűnése esetén megmaradó alapítványi vagyont dunaújvárosi középfokú
oktatási célokra kell fordítani, ezért az alapítók akként rendelkeznek, hogy az alapítvány vagyoni
dunaújvárosi székhelyű középiskolai oktatást támogató alapítványra vagy egyesületre szálljon.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3:1.§-3:48.§ rendelkezéseit az alapítványokra vonatkozó eltéréssel, továbbá a 3:378.§-3:404.§
rendelkezéseit, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Dunaújváros, 2014. 10. 01.
…………………………………………..
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerülete alapító képviseletében
Előttünk, mint tanúk előtt:
név………………………………………………………………… név……………………………………………………………………
lakik……………………………………………………………… lakik…………………………………………………………………..
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.
aláírásának helye, időpontja: Dunaújváros 2014. 10. 01.
……………………………………..
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.
alapító képviseletében
Előttünk, mint tanúk előtt:
név………………………………………………………………… név……………………………………………………………………
lakik……………………………………………………………… lakik…………………………………………………………………..

Záradék:
Az alapítók a korábbi, 2014. 01. 13-i alapító okiratot hatályon kívül helyezték és helyébe
léptették a fenti, új egységes szerkezetű alapító okiratot.
Tanúsítom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a mai
napon kelt alapító határozat hatályos tartalmának.
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Változás: Az alapítvány közhasznú minősítése megszűnt, a korábbi célok közül törlésre
került a C típusú nyelvvizsgák letételének támogatása (5. pont), továbbá 1 felügyelő
bizottsági tag törlésre került, és helyette új felügyelő bizottsági tag került felvételre (11.1.)

Ellenjegyzem Dunaújvárosban 2014. 10. 01.

