„SZAKI" 2000 Alapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATA
Varró István Szakiskola,

Szakközépiskola és Kollégium, mint alapító a Polgári

TörvénykönyvrĘl szóló 1959. évi IV. Törvény 74/A §'- a alapján
ALAPÍTVÁNY
Létrehozását határozta el a következĘ feltételek szerint:
Alapító:
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
5300 Karcag, Varró u. 6-8.
1. Az alapítvány elnevezése:
„SZAKI" 2000 Alapítvány
2. Alapítvány székhelye:
5300 Karcag, Varró u. 6-8.
3. Alapítvány jellege és idĘtartama:
Közhasznú
3.1. Az alapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi magán és jogi személyek
csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány céljával egyetértek. A csatlakozásról a
Kuratórium dönt.
3.2. Az alapítvány céljai érdekében együttmĦködhet minden szervezettel, közösséggel és
magánszeméllyel, aki a közös célok elérésén munkálkodik.
3.3. Az alapítvány kuratóriumának a tagjai lehet az a személy, aki 10.000 forintnál, illetve
az a jogi személy, aki 50.000 forintnál nagyobb összeggel támogatja az alapítványt.

Külföldi csatlakozásnál a devizaösszeg hivatalos árfolyamon átszámított összeg az
irányadó.
3.4. Az alapítvány független, azoktól támogatást nem kaphat és anyagilag nem támogathat
pártokat, országgyĦlési képviselĘjelöltet nem állíthat és nem támogathat és ezt a
jövĘre vonatkozóan kizárja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és ezt
a jövĘre nézve is kizárja.
4. Az alapítvány célja:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztĘ közhasznú tevékenység.
Ezen belül:
~ A mindenkori

közoktatási

és

szakképzési

feladatokhoz

kapcsolódó

képzés

megvalósításához szükséges eszközök beszerzése,
~ Az iskolai nyelvoktatás fejlesztése, nyelvi labor megvalósítása,
~ számítástechnikai program segítése,
~ külföldi tanulmányok támogatása,
~ az iskolai hagyományok ápolása és az iskola hírnevének népszerĦsítése,
~ belsĘ pályázatok kiírása, támogatása, diákok jutalmazása,
~ szakmai gyakorlat feltételeinek segítése,
~ öntevékeny szakkörök támogatása,
~ kollégiumi tevékenységi rendszer támogatása,
~ nyári és téli túrák, táborok, kirándulások támogatása,
~ diákmozgalom segítése,
~ kapcsolatfelvétel a szomszéd országok magyar diákjaival, - hasonló oktatási feladatot
ellátó intézményeivel,
~ szakmai tanulmányi versenyek segítése
Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

5. Az alapítvány céljára rendelt vagyon:
5.1. Az alapítvány céljára az alapító 50.000 Ft, azaz Ötvenezer 00/100 forint készpénz
összeget rendel.
5.2. Az alapító ezen összeget az alapítvány érvényes létrejöttét követĘ 30 napon belül
külön e célra nyitott bankszámlán helyezi el.
5.3. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
5.4. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító
okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja.
5.5. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja akként alakul, hogy az alapítvány
vagyonból a tartós

közérdekĦ célokkal összhangban, az Alapítvány induló

vagyonának 90%-a, míg az alapítvány egyéb vagyona teljes egészében (100%-os
mértékben) kerülhet felhasználásra.
5.6. Az alapítvány anyagi forrásai:
~ az alapítvány induló vagyona,
~ az alapítványi vagyon hozama,
~ a csatlakozás során tett felajánlások,
~ természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiség nélküli szervezetek
önkéntes befizetései,
6. Az alapítvány vagyonának kezelĘje, a képviselet és a mĦködési szabályai:
6.1. Az alapítvány kezelĘje és a legfĘbb döntést hozó szervezet 9 fĘbĘl álló, alábbi
összetételĦ Kuratórium:
A kuratórium elnöke:
Nagy Istvánné Farkas Erika
A kuratórium titkára:
Mihályné Juhász Julianna

Tagjai:
Puháné Urbán Katalin
Pesti Tiborc
Mészáros László
Kurucz István Attila
Veleginé Máté Mária
Fodor Károly
Mészáros Zsoltné Juhász Mária Ágnes

