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ALAPÍTÓ OKIRAT

A ,,Lova§§y Alapítvány a Jöyőért'' elnevezésú köáasznú alapítván}
1 991, november 1 _j én kelt alapító okiratálak

az időközi módositásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege:

A veszprálri Lovassy Lász]ó Ginrnázium alapítván}t hoz létre áz iskolai oktató-neveiő munka
segítésére, fejlesztésére.

l. Az Alapító neve, széki€lye:

Lovassy László Ginnázium

8200 Veszprérl, Cserhát ]tp. 11.

2. Az alapílvá y elnelezése, időtartLhttt:

"Lovassy Alapítvány a Jövőért"

Az alapítvány határozatlan időrejön létre.

3. Az alapítvány céljal

Az alapítvány anyagi fonásai az alábbi céloka használhatók fel:

- nehéz szociális helyzetbe11 lévó, de az iskolai élet valamely területén kifejezetten
tehetséges tanulók anya8i tánogatására;
- tiszta és világos feltételrendszer alapján az iskolai élet teljességét érintő diák-
teljesítmélyek anyagi elisnerésére, kitiintetett szerepe azonban a tanulmályi munkának

- az oktató-nevelő munl(a eszköaendszerének, feltételejnek javítására, kiilönös
tekintettel az iskola mindenkori speciális 1'eladatai ellátás.inak színvonalnövelése
érdekében:
- hazai és külftjldi tanulmányi utak támogatása,
- a hagyomrányőrzés és a gimnázium öregdiák baráti kör céljainak támogatasa,

,l. Az alapítvány §zékhelye:

(Lovassy László Girin&ium címén)
8200 veszprém, cserhát ltp, 11,



5. Az alapítyány vagyona:

A létesítéskor l50 ezet, azaz egyszázötvenezel forint. rnelybő} 75 eZeI lbrint aZ
Iskolaszövetkezet eddigi niiködése során a tanulók munkájából. illehe bérleti díjakból
szarnazik,75 ezer forintot az iskolai SZülői Munkaközösség választmánya biztosít eddigi
bevételeiből. Az ö§§zegeket aZ alapítók. az okirat bejegyzésétől szimított 15 napon beliil
elhelyezik a Magyar Hitel Balk veszprémi Igazgatóságnál vezetett sziámliin.

6. Az alapítr ányhoz \ aló c§atlako/ás:

Az alapítváíyhoz csatlakozhat bármely magyar, illetve kiilöldi, temészetes vagy jogi
szeméiy, ha a 2. pontban leírt célokkal egyetéft, azok megvalósítása éIdekéberl vagyontárgyat,
eszközt, készpáút tud az alapítvány lendelkezésére bocsátani, Az alapítvályB befizetett
összegeket a befiZetési pénznemben lehet tal1ani.
Á c5atlakozó a csallakozással az alapítóijogok gyakorlására nem yálikjogósulttá.

7, Az alapítlálty űgJ}rezeíő szeh,e|

A kuratórium tagjainak kije]ölésekor nilldenl(or figyelemmel kell lenni ara, hogy az aIapító
közvetleniil vagy közvetve - aZ alapitvály vagyoniinak felhasználásra meghatfuozó betblyást
nem gyakololhat.

Az alapítvány ügyvezető szefle a kuratóriun. A kuratórium e]nöke az alapitó mindenl(ori
intézmény_vezetője, a kuratórium tagiait és köZü]ük az alapítvlíny képviselőjét (továbbiakban:
képviselő) az alapitó bízza meg határozatlan időre. A kuratóriuni tagok megbízatása annak
alapító részéről törlénő visszavonásáig éNényes. A kuratódumi tagok tisztségük ellátásáért
juttatásban nem részesülnek,

A kuratórium elnökből és hat tagból á1.

A buratóríum elnöke.-
Schühz Zoltón (lakcilk: 82a0 Vejzpftm Kiskőrósiulca 8, a n :Síun]nef Piroska)

A k fatólium tagiai.
Dr. Szalaiké Tóth Túnde (lllkcin. 820a yesz])lén, Viclor Hllga uíca g/Á; a.n,:Juhás, ll1ália Mug.roha)
Bagi Péter (lakch : 8229 C:sopak, srélüskeft ulcd 2/Á; a.n.:Pangrácz il,íália)
Arkossy Emese ]akcín: 8200 l/e§zpréln, Áryos utca 

' 
a.n.:Haísldlltel É!c!)

Dr, Markotlszlcyné Sincller Agnes aakcín: 8200 yeszpén, Kí izsi utca 9j a.n_: yingetman Ez,rébel)
Dr. I/argl Mklós 01kcím: 82a0lleÁz?léh, Batíhyán} lca 19/Dt.en.5; ú.n.:I'a/ga Mália)
oszterné dr. ohodi Ándrea lakchn: 8200 l'eszp/én, Háncs Ltca ] ] ; u n ,Bordd.hnianha)

A kuratórium múködéséró] és vagyoni helyzetéről, a pénzeszközök felhasmálásáróI _ minden
év első negyedévébeD - tájékoztatja az alapítót.

A kuratóIium hatáskörébe az alábbi íéladatkörök tafioznak különösen:
- az alapítvány vagyonának keze]ése.
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- rendelkezés mind aZ alapítványi vagyonnal, mind pedig az al]nak köIébe tartozó
vagyontárgyakkal,
- döntés a csatla}ozási ajánlat, valanint az adományok elfogadásáról,
- az alapítvány gazdákodása körében, aZ alapítvány éves tervének és költségvetésónek
meghatiirozása,
- az éves beszímoló jóváhagyása,
- a közhasznúsági melléklet e(bgadása.

Á buratórium állal jóyáhag)ott beszámoló íartahüazza:
a, a mérleget (epxlszerűsííett né eg)
b, az ere dménykimutaíás t kredményleNezetést)
c, kegé;zítő mellékletet,

A kiegészítő mellékletbefi be ktll mutal i a támogatási program keretében végteges ielleggel
Jelhas:njll ö,12,{?AcI tánúÉJli,o}1kinL ldmolatasi pt 69ra7n ulatt o k,;zr|ontt_",,:
önkotmányzati, illetye nemzetköZí íorrósbót, illene más gazdálkodólól kapoll, a teúkenység
íbnntaflásóL íejleszté|ét célzó támogatóst, adomónyt kell éfteki. Külön kell megadni a
kiegészilő nelléklelben a lúmogatósi program ketetében k pott yisszalérítendő
(kötelezettségként kimulalott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részlete2ett 4(]atokat.

A kiegészítő melléklethen be kell mutatni az alapínóny állal az úzleti éyben végzell íőbb
tev é kekys é ge keí é s plo Er amo kal,

A buratórium által elíoEatlotl közhasznú,9ágí mellékletnek larlalmaznia kell:
- a szelnezet által yéqzett közhasznú íeúkenyséPek bemutatását, ezen
célcsopof tj ait és eredmétryeit,

éví CLXW_ tv,

és a juttatásban

tel,ékenységek fíí

)Z !-c| .lzcrlnn

ré.9zerülő yezető

- ct közhasznú jogállás megállapításóhoz szükséges 20}l.
adaíokqt, mutatókat,
- a kózhasznú cél szerinti ju!taí^ok kiilut.ltását,
- a vzető lisztségNíselőknek nyújtott juttatások összegél

l iszís é 8e k íe l s ar a l ás át.

A közhasznú szel|ezet élJes beszámolóióba és annak kózhasznúsósi mellékletébe bárki
bclckin!hrL illctölcg abból ,ajd költ,etsirc nr),cllatot ki,:ith,-t

8. Az alapítváDy vagyonának felhasználási módja;

Az alapítvány vagyona a kitúzött célok megvalósítása érdekében 1'elhasználható akként. hogy
az alapítvány vagyona nem csökkenhet 1 M Ft. azaz egymillió forint alá.

9. Az alapítYány képvi§elete és a bank§zámla feletti rendelkezé§:

Az alapítvány képviseletére dr. Markovszkyné Sindler Ágnes (an},ia neve: Vingelrnan
Erzsébet) és Osztemé dr Ónodi Arrdrea (anyja neve : Borda Ju-iianna) jÓgosult külon-külOn is,
képviseleti joguk tehát önálló. Az alapítvány bankszám]ája felett dr. Markovszkyné Sildler
Agnes és Osztemé dr Onodi Andreajogosult rendelkez.i,



10._Az alapít\,ány politikai pártoktó] független, azoktó] támogatást netn kap, olszág-
gyűlési képviseló jelöltet nem állít és nem tánogat, továbbá senxninemú páúpolitik;i
tevékenységet nem fol}tat.

11. A közha§znú§ágra, a kuratóriumrat valamint a nyilváno§ságra vonatkozó
rendeIkezé§ek:

11,1 Az alapítvány közlrasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (köZfeladat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi cxc, törvény 2. § alapirin)

- helyi közmúvelődési tevékenység támogatása, a kullulális örökség helyi védelme
(közfeladat a Magyarország he]yi önkotmányzatairól szóló 2011, évi clxxxlx. tv.
13, § (1) 7, pont alapján)

, gyermek- és ifiúságvédelem, gyemek- és i|úsági érdekképviselet (közíéladat a
Magyarország hell öntormányzatairól szóló 2011. évi CLxXxIx. tv. 13, § (1) 15.
pontja alapján)

- az egészséges életmód és a szabadidőspolt gyakorlása feltételeinek megtercmtése;
spofifinanszirozás (kőZfeladat a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 201 l,
évi cLxxxIX, tv, 13, § (]) 4. és 15, pontia; és a spofiról szóló 2004, évi L tv.49. §
b)-e) pont alapján)

11,2. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú Vagy a létesítő
okiratban neghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. Az alapítvány a gazdálkodása soriin elért eredményét nem osztja fel. azt az alapító
okiratában meghaíírozott közhasznú tevékenységére fordítja,

11.3, Az alapitvány közvet]en politikai tevékenységet nen] folytat. szervezete párloktó]
ffiggetlen, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1 1 .4. A kuratórium szen ezete és múködése:

A kuratóriumi tagok küelölése határozatlan időle szól, A kriratóriuni tagokat az alapító jelöii
ki, a tisztség annak ellogadásával j ön létre.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeii hozzátaltozója nem lehet a kuratóriutn
tagia,

Az alapító lalapítói jogok gyakorlójr, illetőleg törvényes képviselője és köZeli hozzátaftozói
netn lehetnek többségben a kuratórirrmban.

A kuratóriumi tagság megszúnik:
- a tag halálával,
- ]emondásával,
- a tag cselekvőképességének d tellékeplség ellólásához szükséges kajrben töríénő
korláloZásá1,4l.

<-D-
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_ a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében. továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (,1) bekezdésében. a Btk.
61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv, 38. § - 39, 5-barrtoglali oxzetérhetetlenségi és
kizáró ok bekör eLkenevel.
- aPtk.3|398. § (2) bekezdése szerintivissza.Irívássa].

Vaiamely közhasznú szeNezet megszúnését követő három évig nem ]ehet jelen
alapítvány vezető tisztségviselóje az a személy, aki olyan közhasznú sz;rvezetnél töltött be _

anrrak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy aZ állami adó-
nyilvántartott adó- és vámtafiozását nem egyel ítette ki.
bt amell1el s./ember !7 á]]a1-1i adó- é\ vámhdIo5ág ie|entos
tfut fel.
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz]etlezárás intéZkedést
aIka]rnazott, vagy üZletlezárást helyettesítő bírságot §zabott ki,
d) arnelynek adószámát az állafil adó_ és vámhatóság az adózás rencljéról szóló
töruény szerint felfúggesztette vagy törölte.

V_ezető tisztségviselő aZ a nagykoru személ}, lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátá§ához szűkséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviseló jogi személ1,, ajogi személy köte]es kijelölni azt a temlészetes
személ}t, aki a vezető tisztségviselői fe]adatokat nevében ellátja, A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt szenélyre is alkalmazni kell,

A vezető tisztségviselő iigyvezetési 1éladatait személyesen köteles eliátni,

Nem lehet vezető ti§áségviselő az, akit búncseleknény elkövetése miatt jogerőserr
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elóélethez fííződó háirrinvos
Lövelke/menyek aloI nen ncnle5ü|L

Nem lehet vezető ti§áségviselő az, akit e foglalkozástól jogelősen eltiltottak, Akit valame]Y
fogLalkozástól jogerős birói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben nlegieLöit
tevékenységet fol),tató jogi személy vezető tisztségvise]ője nem 1ehet,

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki köZügyektől eltiltó ítélet hátálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek, i) pont),

AZ eltiltást kimondó hatáIozatban megszabott időtafiamig nem lehet vezetó tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezetó tisztségviselői tevékenységtől.

A vezető tisáségvise]ő, illetve az eolekjelölt személy köteies valamennyi érintett köáasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arró1. hogy ilyen tisztséget egyideiűleg más köZhasmú
szervezetnél is betölt.

Az a]apítvány kuratóriuma szükség sze nt, de évente legalább két alkalommal ülésezik, AZ
üléseket a kuntórium elnöke hívja össze, Az ülés idópondáról, helyéről és napirendjéről a
tagokat legalább nyolc nappal aZ ülés e]őtt írásos meghívóval keil édesíteni, Az elnök ak:kor
is köteles összehívni a kuratórium iilését, ha azt a tagok közűl legalább hárman írásban kórik.

és vánrlratóságnál

összegúi adóhián}t

!+
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A kuftrtórium ülése akkor hatórozatképes, ha azon a lagok több minl íele jelen va .

Hatófuzataií a kulatólium e5yszerű szótöbbséggel a jelenlél,ők tőbb níkt Jblének
egyeléf!ésével ]nzq ez |onatkí)zik az épes beszámoló és a kö1hasz úsáEi melléklet
elfogadásárd ís-

A hatfuozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettsé8 vagry felelősség alól mentesít vagy a jogi Személy terhére másfajta
előnyben .észesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kellkötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell irrdítani;
d) akinek olyan hozzátaúozója érdekelt a dőntésben. aki ajogi személynek nem t,l&ia VaeJ- a]apítója;
9) aki a döntésben érdeke]t más szervezettel többségi befo]yáson alapuló kapcso]atban ál1; vagy
0 aki egyébként szenrélyesen érdekelt a dóntósben,

Nem ninősül előnynek, az alapítvány cél szerinti juttatÁi keretében barki átal megkötés nélkül
igén; be l ehetö nem pérzbeIi szolgáJratÁ.

A kuratórium ülései nyilvánosak,

A kumtórium üléséIől jegyzőkönyvet kell felvemi. anrely tarlalmazza:

- aZ ülés helyét és idejét,
- a megjelent kuratóriumi tagok, va]amint aZ esetle8es neghívottak név szerinti
fe]sorolását_

- a megtárgyalt napirendeket,
- az ülésen hozott határozatokat, azok pontos szövegét, a hat&ozatok hatályát.
valan nt a határozati javaslatot tánogatók. ellenőrzők, illetve a szar azas során
tartózkodók nevét,

A jegyzőkön}-vet, aZ ülést vezető személyen kíviil még egy, a kuratórium áital aZ ülés kezdetén
megválasztott Llratóriumi tag hite]esiti,

A kulató um döntéseit, azok meglrozatalától számított három napon belül aZ elnök köteles a
Határozatok könyve elnevezésú Dyilvántartásba bevezetni, mel}üen rögzíteni kell aZ iilésen
hozott döntés tafialmát és hatályát, továbbá 1él kell tiintetni a döntést támogatókat illetve az
azt ellenzőket, valamint áZokat, akik a döntéshozatal folyamán tatózkodtak.

A Határozatok kön}-vében a döntéseket évente egytő] emelkedő sorszámma] kell ellátnj,
feltüntetvén a határozat meghozatalának időpontját is, A Hatiíozatok kön}.ve elektronikusan
is vezethető,

A kuratórium a meghozott hatiározatokról a személy szerint rneghatározható érintettekel a
jegyzőkön}.vből készített kivonat postai útoD, ajánlott küldeményként töfiénő megktildésével,
indokolt esetben (pl. iinnepélyes átadás) a határozat személyesen, igazo]t módon történő
átadásával értesíti.

a__
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Ha a kuratóriumi döntés személy szerint nem meghatározható vagy tágabb kört érint. a
határozatot a Lovassy László Gimnázium honlapján kell köZzétenni. Ugyanilyen módon teszi
kőzzé a kuratóriun az alapítvány éves beszámoJóját is azzal, hogy az éves be§zámolót, illetőleg
tevékenységének és gaz dálkodlisának legfontosabb adatait évente a veszprárri NAPLO limu
megyei lapban is közzéteszi.

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány múködése során keletkezett iTatokba
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a szenéiyiségi és

más alkotnányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, és

az ezzel kapcsolatos költségek negté tése esetén, azokó] miisolatot kérhet,

Csak az érintett hozzájrirrrlásával lehet betekinteni azokba az iratokba. illetve adható másolat
azokól az iratokról, amelyekjogszabáy áta.l védett személyi adatot, vagy az érintett által üZleti
titoknak minősített infomációt talla]mazna](, A nyilvánosságra nem hozott iratok, illetve a
honlapról már levett iratok esetén a kuratórium elnökétő] lehet kéIelmezni, hogy aZ iratokba
való betekintést engedélyezze. Az iratbetekintést a kuratóriurn e]nöke vagy az álta]a kijelö]t
kuratóriuni tag az igény bejelentését köVető 8 napon belül az alapítvány székhelyén
biZtosítja.

Az alapitvány a míiködése során n}újtott szolgáltatrisait - a céljá szerinti személyi kör és anyagi
eszközei korlátain belül - köteles bárki számára elé.hetővé tenii, AZ egyes szolgáltatások
igénybevételének konkrét módját - a szolgáltatás jellegétől ffiggően - a kulatórium határoZza
meg.

II.5. Ha az a]apítvány éves bevétele meghaladja az 50M Ft-ot, a kuratóriumtól
elkülönült felügyelő szerv létlehozása kötelező,

Az alapitvány képviselője a tárgyévet követő év január 30. napiáig köte]es áZ a]apítót
tájékoztatni arlól, ha az alapítvány éves bevétele meghaladja aZ jOM Ft-ot, s köteles
egyben felhivni az alapítót arra, hogy az alapító okilat kiegészítése útján jelöljön ki
felügyelő szervet olyan időpontban, hogy á i'e]ügyelő szerv az egyesűlési .jogról, a
közhasznú iogállásró1, vaianint a civil szeryezetek Inúködésérő1 és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 41, §-ában meghatározott feladatainak eleget tud.jon tenni,

A felügyelő szerv e]nökének és tagjainak a kijelölésekor figyelemmel kell lenni alra, hog,v
nem lehet a feliigyelő szerv elnöke vagy tagja, aki a kuratóriumnak elnöke vagy tagja; aki
az alapítvánnyal a megbíZatásán kívüli lnás tevékenység kifejtéséIe irányuló
mrrnkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb iogviszonyban ál], aki aZ alapítvány
cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbe]i szolgáltatásokat -; végül pedig aZ előzóekben fe]sorolt szemé]yek
hozzátaftozó]a.

]1.6, Az alapítvány működésének. szo]gáltatásai igénybevétele módiának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról I

Az alapítvány működésének n],ilvárosságát biáosítják a jelen alapító okiratban foglalt
rendelkezések közül kúlönösen a kuratórium üléseinek nyilvlínosságára, a döntések
jegyzőkönyvberr töúénő nyilvántartására, köz]ésére és nyilvánosságára, az iratbetekintési
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josra vonatkozó, valamint az alapítvány szolgáltatásainak igénybevéte]éIe vonatkozó
rendelkezések.

i1 9lapitvány szolgáltatásainak, pálylázatainak (továbbiakban együt: szolgáitatás)
igénybevételi, jelentkezési (továbbiakban egyiitt: igénybevétel) lehetőségének közlé;éről és
nyilvánosságra hozataláról a kuratórium elnöke köteles gon<loskodni. A szolgáltatások
igénybevételén9k lehetőségéről szóló hirdetményeket az azokÍa voíatkozó igénybejelentés,
jeleníkezés határidejének, hatámapjának ]ejárta előtt legalább tizenöt nappal közzé ke1l
tenni az a]apító Lovassy LásZló Gimarizium honlapján. A szolgáltatái igén),bevételére
vonatkozó kérelmeket a kulatórirun a kérelem megérkezését követő legközelebbi ülésén
bír.ílja el, majd ezt kovetően nyolc napon belül hozza rryilvánosságrq a korábbi fejezetekben
meghatározott módon.

Az alapítvány beszámoióinak nyilvánosságát a jelen alapító okiratban fogla]t, nyilvánosságra
vonatkoZó rendeIkezések biztosítják,

Jelen alapító okiTatban nem szabáiyozott kérdésekben a PolgáIi Törvénykönyvről szóló
2013. évi v, törvény, az egyesülési jogró], a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek múködéséról és támogatásáról szóló 2011. évi CLxXv, tőrvény, valamint az
a]apítványokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irrányadóak,

Alulírott alapító igazolom, hogy a létesítő okirat egysége§ §zerkezetbe foglalt szövege
m€gfelel az alapító okirat-módosítá§ok alapján hatályos tartalmának. Az egysége§
szerkezetú okirat elkészítésére a létesító okirat dólt betúvel szedett pontjainak változása
adott okot.

Veszprém, 2015. június 12.

Az Alapitó képviselője aZ egységes szerkezetií alapító okiratot előttünk,
mint tanúk előtt saját kezűleg írta alá :

\ev:,,1,1,..,.l...,],,,, . 1, (., 1

Szem, az. ig, 
".torro, 

./kTQfaA§.,... szem, az, ig, száma: .l1.t l:i !..|!::


