A ,,TORODES" SZENTESI GYERMEK ES DIAK ALAPITVANY
MODOSITOTT ES EGYSEGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPITO OKIRATA
Alulirott alapitok, a mai napon ugy hataroztunk, hogy a Szentes Varosi Diak Pinceben, a gyennek
es diak kezdemenyezesek tamogatasara alapitvanyt hozunk letre.
1. Az alapitvany neve:
,,TORODES" SZENTESI GYERMEK ES DIAK ALAPITVANY
Roviditve: ,,TORODES" Alapitvany (atovabbiakban: alapitvany)
2. Az alapitvany szekhelye: 6600 Szentes, Kossuth L. u. 8. sz.
3. Az alapitvany atfogo celja szerint a szentesi es a Szentes kistersegi gyermek, ifjusagi es diak
tevekenyseget tamogatja.
Ezen beliil reszceljai:
- a telepiilesi korosztalyi onkormanyzatok tamogatasa;
- az ifjusagi- es diakkozelet fejlodesenek tamogatasa, programok, kezdemenyezesek
felkarolasa es tamogatasa;
- diakonkormanyzatok munkajanak segitese;
- a diakszervezetek, gyermek es ifjusagi egyesiiletek kozossegi miikodesi felteteleinek
javitasa;
- a gyermek- es ifjusagvedelmi tevekenysegek fejlesztese;
- az ifjusagi- es diaksport tamogatasa;
- a szocialisan raszorult gyerekek segitese;
- a kulturalis es kiegeszito oktatasi programok tamogatasa;
- a hatranyos helyzetii es adottsagu diakok segitese;
- gyennek es ifjusagi taboroztatas, iskolan kivuli kepzes.
4. Az alapitvany: maganalapitvany.
Az alapitvany indulo vagyona:
Dancso Monika altal felajanlott
Fabulya Edit altal felajanlott
Erdei Csaba altal felajanlott
Szivos Tibor altal felajanlott
Wagner Robert altal felajanlott
Osszesen 20.000,- Ft keszpenz.

5.000,- Ft
5.000,- Ft
2.000,- Ft
5.000,- Ft
3.000,- Ft

Az alapitok penzbeli adomanyi hozzajarulasaikat a jelen okirat alairasatol szamitott 15 napon
belul kotelesek banki letetben vagy az alapitvany nevere megnyitott takarekbetetben elhelyezni.
Az Alapitok alapvetoen megvaltozott eletkoriilmenyeik miatt a jogaikat veglegesen nem tudjak
gyakorolni a tovabbiakban. Ezert a mai naptol 2014. jiinius 21-tol az alapitoi jogok gyakorlasara
az alapitvany Kuratoriumat jelolik ki.
5. Az alapitvany partoktol fuggetlen, azoktol tamogatast nem kap, orszaggyiilesi kepviselojeloltet
nem tamogat.
6. Az alapitvany vagyon kezelqje es legfobb dontest hozo szerve a Kuratorium.
A Kuratorium harom tagbol all. Vezetqje a Kuratorium megbizott elnoke.
Elnok: Korom Annamaria (6600 Szentes, Kossuth L. u. 17.)
Tagok: Szakacsne Farkas Katalin (6600 Szentes, Somogyi B. u. 27.)
Raczne Chikan Gabriella (6600 Szentes, Futo Z. u. 35.)

A Kuratorium tagjainak megbizasa hatarozatlan idore szol.
Az alapitvany neveben alairasra jogosult az elnok.
A bankszamlarol valo utalvanyozashoz, keszpenz felvetelehez barmelyik ket kuratoriumi tag
alairasa sziikseges.
A kuratoriumi tagsag megsziinik:
- a kuratoriumi tag lemondasaval
- a kuratoriumi tag visszahivasaval
- amennyiben a kuratoriumi tag haromszor szabalyszerii meghivas ellenere, indoklas
nelkiil nem jelenik meg a Kuratorium iilesen.
Az alapitvany kedvezmenyezettje es annak kozeli hozzatartozoja nem lehet a Kuratorium tagja.
Az alapito es kozeli hozzatartozoi nem lehetnek tobbsegben a Kuratoriumban.
A Kuratorium legalabb ket tagjanak allando, belfoldi lakohellyel kell rendelkeznie.
A Kuratorium tagja nem lehet biintetett eloeletii szemely.
Vezeto tisztsegviselo az a nagykoni szemely lehet, akinek cselekvokepesseget a tevekenysege
ellatasahoz szukseges korben nem korlatoztak.
A vezeto tisztsegviselo iigyvezetesi feladatait szemelyesen koteles ellatni.
Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit biincselekmeny elkovetese miatt jogerosen
szabadsagvesztes biintetesre iteltek, amig a buntetett eloelethez fuzod6 hatranyos
kovetkezmenyek alol nem mentesult
Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozastol jogeros birosagi itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben megjelolt
tevekenyseget folytato jogi szemely vezeto tisztsegviseloje nem lehet.
Az eltiltast kimondo hatarozatban megszabott idotartarm'g nem lehet vezeto koztisztviselo az, akit
eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol.
7. Az alapitvany nyitott, ahhoz maganszemelyek es jogi szemelyek egyarant csatlakozhatnak
barmely modon, beleertve a termeszetben nyujtott szolgaltatasokat es jogokat, tarsadalmi munkat
vagy szellemi tevekenyseget is. A feltetelhez kotott tamogatasok elfogadasarol - igy a feltetelhez
valo alkalmazkodasrol - a Kuratorium jogosult donteni.
8. Az alapitvanyi vagyon alapvetoen a celok megvalosi'tasat szolgalja. A mindenkori vagyont az
alapitvany jellemzoen akciok, rendezvenyek koltsegeihez tamogataskent nyujtja, illetve fedezi a
gyermek-, ifjusagi es diakjogok ervenyesitese erdekeben felmerulo adminisztracios es kepzesi
koltsegeket. Az alapitvany osztondijakkal, koltsegteritesekkel, dijakkal ismeri el a
diakkezdemenyezesek tamogatoinak tevekenyseget.
A vagyon felhasznalasanak korlatai: Az alapitvany vagyona soha nem lehet kevesebb az indulo
vagyon 25 %-anal.
Az alapitvany mindenkori vagyonanak legfeljebb 30 %-a hasznalhato fel az alapitvany miikodesi
koltsegeinek fedezesere.
Az alapitvany kuratoriumanak elnoke es tagjai munkajukert dijazasban nem reszesulnek, azonban
igenyt tarthatnak az alapitvany miikodesehez kotodo, indokolt es igazolt koltsegeik (utazasi,
szallas es etkezesi koltsegek) megten'tesere. Ezek kifizeteserol irasbeli igenyles es a beadott
szamlak alapjan a Kuratorium dont.
9. A Kuratorium miikodese es hataskorei:
a.) Az alapitvany kepviseloje kiilso szervek, szemelyek, hatosagok elott a Kuratorium elnoke.
b.) A Kuratorium u'leset az elnok - akadalyoztatasa eseten az altala felkert szemely, vagy a
kuratoriumi tiles b'sszehivasat kezdemenyezo ket kuratoriumi tag egyike - hivja 6'ssze es vezeti le.
c.) A Kuratorium donteseit nyilt szavazassal, szotobbseggel hozza. Szavazategyenloseg eseten
ujabb szavazast kell tartani es ismetelt szavazasegyenloseg eseten a kerdest elvetettnek kell
tekinteni.

d.) A Kuratorium donteseirol emlekeztetot keszit.
e.) Egyebekben az alapltvany es a Kurat6rium miikodesi szabalyait a Kuratorium allapftja meg.
f.) A Kuratorium kizar61agos hataskore:
- az alapitvany minden ugyeben a dontesek meghozatala, kiilonosen:
- az alapitvanyi vagyon felhasznalasara vonatkozo dontesek, igy a rendezvenyek,
akciok tamogatasarol, 6'sztondij, dij I6trehozasarol es odaiteles6rol dontesek;
- a feltetelhez kotott tamogatasok, csatlakozasok, adomanyok elfogadasarol szolo dontes;
- az alapitvany egytittmukodesi megallapodasairol, mas szervezetekben vallalando tagsagi
viszonyrol szolo dontesek;
- az alapitvany miikodesi szabalyainak kialakitasa es modositasa
- az alapitvany eves szamviteli beszamolojanak megtargyalasa 6s elfogadasa
g.) A Kuratorium az Uleseit szukseg szerint, de legalabb fel evente egyszer tartja.
10. Az alapitvany miikodese nyilvanos, amely azt jelenti, hogy:
- a Kuratorium az altala hozott ddnteseket kozze teszi;
- a Kuratorium (tan)evente a korosztalyi onkormanyzatok szamara tajekoztatast ad
eves munkajarol, kovetkezfi evi terveirol, az alapitvany altal tamogatott
szemelyekrol, az alapitvany vagyoni helyzeterol.
11. Az alapitvany hatarozatlan idore jon letre. Az alapitvany megszunik, amennyiben:
- az alapitvany a celjat megvalositotta es az alapito uj celt nem hatarozott meg,
- az alapitvany celjanak megvalositasa lehetetlenne valt, es a eel modositasara vagy mas
alapitvannyal valo egyesiilesre nines mod,
- az alapitvany harom even at a celja megvalositasa erdekeben nem folytat tevekenys6get.
Az alapitvany jogutod nelkuli megszunese eseten a hitelezok kielegitese utan megmarad6 vagyon
jogosultja a Szentes varosi szekhelyii VE-GAGyermek es Itjusagi Szovetseg.
12. Az alapitvanyt a modositott es egyseges szerkezetbe foglalt alapito okirat alapjan a Szegedi
Torvenyszeken nyilvantartasba kell vetetni.

Szentes, 2014. szeptember 20.

Jgazolom, hogy a letesito okirat egyseges szerkezetbe foglalt szGvege megfelel a Ietesit6okiratmodositasok alapjan hatalyos tartalmanak."
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Alapitok;
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