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Alapító Okirat kiegészítése 
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 

A módosított szövegrészekkel egységes szerkezetben 
 
 
 
 
Az alapítók rögzítik jelen okiratban, hogy a Pk-A 61.887/1991 szám alatt 
nyilvántartásba vett Nagymarosi Iskoláért Alapítvány Közhasznú tevékenységet 
folytat, a kuratórium titkárának és a kuratórium tagjainak személyi változtatását kérik. 
Alulírott természetes személyek egybehangzóan megállapítják, hogy Nagymarosi 
Iskoláért Alapítvány névvel és 2626 Nagymaros, Fehérhegy u. 2. Székhellyel 
alapítványt hoznak létre hogy a korszerű oktatási eszközök és módszerek 
nagymarosi iskolában történő beszerzésének és bevezetésének elősegítése, 
valamint az oktatás színvonalának emelését célzó bármilyen kezdeményezés 
felkarolása, az iskola tárgyi feltételeinek – különösen a testnevelési oktatás épületi 
feltételeinek – javítása, az oktató-nevelő munkában részt vevő dolgozók, nevelők 
jutalmazása és kimagasló munkájuk elismerésére, valamint kiváló tanulmányi 
eredményeket vagy saját hátrányos helyzetéhez képest nyújtott dicséretes kimagasló 
tanulói teljesítmények elismerése céljából pénzalapot bocsát rendelkezésre. 
 
Az alapítvány alapítói: 
 
Dr. Gyaraki F. Frigyes 
Zoltai Zsolt 
Cservári Gábor 
Pinczinger János 
Mosonyiné Garami Mária 
Dr. Balázs Attila 
 
1.) Az alapítvány neve: 
 
Az alapítók az alapítvány nevéül a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány elnevezést 
határozzák el. 
 
2.) Az alapítvány célja: 
 
Jelen alapítvány célja: Nagymaros városban működő általános iskola ellátása, a kor 
követelményeinek megfelelő oktatási berendezésekkel, a fenti oktatási 
berendezéseknek megfelelő korszerű oktatási-nevelési módszerek bevezetése, és 
meghonosítása az iskolában, a tehetséges gyermekek ösztönzése, különösen a 
hátrányos helyzetűeké, minden olyan tevékenység, amely a gyerekek személyiségét, 
széles látókörét, testi és lelki fejlődését segíti, ösztönzi, a kiemelkedő pedagógusi, 
nevelői munkát végző oktatók jutalmazása annak érdekében, hogy az oktatói-nevelői 
munka színvonala emelkedjék. 
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Az alapítók célja továbbá, hogy olyan új oktatási formát honosítsanak meg az 
iskolában, akár a kötelező alapoktatáson túlmenően kiegészítő ismeretek, nyelvi 
vizsgák letételéhez szükséges képzés keretéül is szolgáljon, továbbá a halmozottan 
hátrányos tanulók felkarolásához szükséges oktatási keretet és szervezeti formát 
létrehozzon, az eszközöket illetően pedig olyan, a jelenkornak megfelelő színvonalú 
tornacsarnok építését segítse elő, amely akár a nagyközség számára is előnyösen 
kihasználható létesítménnyé váljon. 
 
Célul tűzi ki továbbá az alapítvány, hogy pénzvagyonából a nagymarosi általános 
iskola keretén belül sportrendezvények és versenyek, valamint az ezekre történő 
felkészülés kerüljön finanszírozásra. Természetjáró túrák, nyelvi táborok, szabadidő 
programok lebonyolítása szintén ebből történjék. 
 
Segítse elő különösen a számítógépes képzés tárgyi és személyi feltételeit. Az 
iskolai tanszerek, tankönyvek forgalmazásában, újraelosztásában szervezeti forma 
biztosításával és anyagi eszközökkel vegyen részt. 
 
Nyújtson költségtérítési támogatást az iskola bármely területén, az eszközök 
biztosítása, az étkezés és más szolgáltatás vonatkozásában is. 
 
Biztosítson keretet a zenei műveltség megalapozása, az iskola keretén belül 
meghonosítandó zenei oktatás számára, nyújtson ehhez anyagi támogatást. 
 
Az alapítvány célja kiegészül olyan kiadványok, tájékoztató füzetek és egyéb 
nyomtatásban megjelenő információhordozók megjelentetésében való részvétellel, 
mely az iskola és a lakóhely közérdeklődésére számottartó eseményeit teszi közzé. 
Külön nyert említést e körben az időszaki lapok szerkesztésével, lektorálásával 
kapcsolatos tevékenység elősegítése. Az alapítvány céljául kitűzött területeken az 
alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásokat bárki igénybe veheti. 
 
3.) Az alapítvány vagyona és annak felhasználási módja: 
 
Az alapítvány törzsvagyona 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint. Az alapítók, valamint 
a jelen nyílt alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek a fenti 
törzsvagyont kiegészítik, melynek során az alapítók és az alapítványhoz csatlakozók 
olyan pénzeszközöket kívánnak az alapítvány rendelkezésére bocsátani, melyből az 
alapítvány célja elérhető. 
 
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
Az alapítvány vagyonából az alapítvány céljaival összhangban levő beszerzés, illetve 
felhasználására bárki javaslatot tehet, aki az alapítvány vagyonának gyarapításához 
hozzájárult. 
Az alapítvány vagyonából történő felhasználás felöl a kuratórium dönt, mely döntését 
a fentieknek megfelelően egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
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Az alapítvány pénzét, illetőleg vagyonát a külön erre a célra megnyitott számlára 
helyezi el a kuratórium elnöke és titkára, akik egyben az alapítványt az alábbiakban 
képviselik. Ezen számláról a kuratórium döntése szerint együttesen vehetnek fel 
pénzösszeget.  
A nevelők és diákok jutalmazása, illetve díjazása, esetlegesen a döntést követő évre 
vonatkozó ösztöndíj odaítélése minden év május 31-ig megtartott kuratóriumi ülésen 
kell hogy megtörténjen. Az egyéb, konkrét célú felhasználásról a kuratórium a már 
fentebb írt módon közölt időpontban megtartott ülésén dönt. 
 
4.) Az alapítvány gazdálkodása: 
Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító 
okiratban meghatározott célokra használja fel. Az alapítvány vállalkozási 
tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve, törzsvagyonán felüli vagyona terhére folytathat. 
Az alapítvány hitelt nem vehet fel, és nem folyósíthat. 
Ha az alapitvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől 
elkülőnülő felügyelő szerv létrehozása kötelező. 
Az alapítvány gazdasági tevékenységéről évente a gazdasági évet követő év 
március első napjáig a vezető tisztségviselők beszámolót készítenek, amelyet a 
kuratórium fogad el, és ad át az alapítóknak. 
A beszámolás elfogadásával egyidejűleg a kuratórium közhasznúsági jelentést 
köteles készíteni, melyet a beszámolóval együtt napilapban, illetve a Nagymarosi 
Hírekben közzé kell tenni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
5.) Az alapítvány székhelye: 

2626 Nagymaros, Fehérhegy 2. 
 
6) Az alapítvány kezelő szerve: 
 
A jelen alapítvány kezelő szerve a kuratórium, mely kuratórium 5 főből áll. 
A kuratórium elnökét és titkárát az alapítók kérik fel, határozatlan időre. A kuratórium 
akkor határozatképes, ha 4 fő jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A kuratórium tagjairól az alapítók a 
kuratóriumülésen, egyszerű szótöbbséggel együttesen döntenek. 
 
 
A kuratórium tagjai: 
 
Fehérné Szabó Marianna 
2626 Nagymaros, Tégla u. 21.  
 
Végvári Györgyi 
2623 Kismaros, Móricz Zs. u. 5. 
 
Petrovics Béla 
2628 Szob, Meggyfa u. 53 hrsz. 
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A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést. Ülései 
nyilvánosak. Üléseit az elnök hívja össze írásban, az ülést megelőzően legalább 
három nappal, a napirendi pontok megjelölésével. A kuratórium üléseiről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottak lényegét a döntéshozatalnál 
szavazati arányokat, a határozatokat pedig évente újra kezdődő folyamatos arab 
sorszámmal és meghozatalának évének feltüntetésével szó szerint tartalmazza. A 
jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és titkára írja alá. 
A kuratórium jegyzőkönyvei, határozatai elkészítéséről, évenkénti elkülönített 
nyilvántartásáról a határozatok érintettekkel történő írásbeli megismertetéséről a 
vezető tisztségviselők gondoskodnak. 
,A alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a vezető tisztségviselők 
előtt az tekinthet be, és készíthet róla másolatot, akinek jogát, vagy jogos érdekét az 
adott irat, vagy egyéb dokumentum érinti. 
 
A kuratórium elnöke Heinczné Cserni Katalin (Budapest, 1965. nov. 23-án, anyja 
neve: Akkerman Veronika) 2626 Nagymaros, Jókai u. 16. szám alatti lakos – az 
iskola pedagógusa. 
 
A kuratórium titkára Finta Bernadette (Balassagyarmat, 1960. jan. 3-án, anyja neve: 
Hustyava Erzsébet) 2623 Kismaros, Hegyalja u. 5/10. szám alatti lakos. 
 
Az alapítók és a kuratórium elnöke, titkára, tagjai kijelentik, hogy egymással 
munkajogi, rokoni, anyagi érdekeltségi, vagy egyéb alá- és fölérendeltségi 
(összeférhetetlenségi) viszonyban nem állnak. 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§b), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet 
megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet képviselője az a 
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
7.) Az alapítvány képviselete 
 
Jelen alapítványt a kuratórium elnöke és titkára képviseli. Így az alapítvány jelenlegi 
képviselői: Finta Bernadette (Balassagyarmat, 1960. január 3. anyja neve: Hustyava 
Erzsébet ) Kismaros, Hegyalja u. 5/10. és Heinczné Cserni Katalin. 
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(Budapest, 1965. nov. 23. Anyja neve: Akkerman Veronika) Nagymaros, Jókai u. 16. 
szám alatti lakos. 
Az alapítvány harmadik személyek és a pénzintézetek felé történő képviseletét 
együttesen gyakorolják. 
 
8.) Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége 
 
Az alapítók jelen alapító okiratban létrehozott közhasznú alapítvány vonatkozásában 
azt a kifejezett akaratukat kívánják kifejezni, hogy a jelen alapítványhoz a jövőben 
bárki csatlakozhasson. Egyben a jelen alapító okiratban foglaltakat más jogi vagy 
természetes személy magáévá teszi, és az alapítvány vagyonát gyarapítani kívánja, 
úgy az alapítványhoz egyoldalú nyilatkozattal, és az alapítvány részére megnyitott 
bankszámlára történő pénzösszeg befizetésével csatlakozhat, a közcélú 
adománygyűjtés szabályait betartva (1997. évi CLVI. törvény 12, 13 §). 
 
Az alapítványt – közhasznú szervezetet – és annak közhasznú támogatóit, valamint 
a szolgáltatások igénybevevőit kedvezmények illetik meg az 1997. évi CLVI. 6. § /1/ 
alapján a jelen okiratban rögzített célok végrehajtása érdekében. 
 
A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési 
képviselő-jelöltet nem állított és nem támogat. Ezt alapító okiratában a jövőben is 
kizárja. 
 
9.) Az alapítvány megszűnése 
Az alapítvány határozatlan időre létesül, amelynek megfelelően az 1991-92-es 
tanulmányi évtől kezdődően minden évben a pénzjutalom kiosztásra kell hogy 
kerüljön. 
Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány tiszta vagyona a nagymarosi 
általános iskolát illeti meg, de azt felhasználni a kuratórium döntése alapján lehet 
csak. 
 

Záradék 
 
Az alapítók kijelentik, hogy a jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben 
a Polgári Törvénykönyvnek a 74/a-74/f pontig foglaltak az irányadók. 
Az alapítók gondoskodnak jelen alapítványnak közhasznúságának nyilvántartásba 
vételéről, a Pest Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz a kérelem benyújtásáról. 
 
Nagymaros, 2005. május 6. 
 
Alapítók: 
 
 
Dr. Gyaraki F. Frigyes       Cservári Gábor 
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Zoltai Zsolt         Pinczinger János 
 
 
Mosonyiné Garami Mária       Dr. Balázs Attila 
 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
 
Név: ………………………………   Név: …………………………………. 
Lakcím: ………………………         Lakcím: ……………………………… 
 


