ALAPÍTÓ OKIRAT

A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva,
hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő
tevékenységének fejlesztéséhez, és ezáltal az ifjú nemzedék szellemi, szakmai
művészeti teljesítőképességének fokozásához, az iskolához tartozók széles körének
támogatása szükséges, ezért a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény 74/A-74/F. §-ai, valamint az 1997. évi CLVI. törvény
rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek
minősülő, közhasznú tevékenységet kifejtő, tartós közérdekű cél megvalósítására
létrejövő alapítványt hoz létre:

I.
AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI
1. Az Alapítvány neve:

Jelky András Ruhaipari
Szakközépiskola Alapítványa

és

Művészeti

2. Az Alapítvány rövidített
elnevezése:

Jelky Szakközépiskola Alapítvány

3. Az Alapítvány székhelye:

1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

4. Az Alapítvány jogállása:

közhasznú szervezet

5. Az Alapítvány időtartama:

az Alapítvány határozatlan időre jön létre

6. Az Alapítvány célja:
Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a Jelky András Ruhaipari és Művészeti
Szakközépiskola hagyományainak ápolását, hírnevének megerősítését, az oktatás
színvonalának emelését, a diákok erkölcsi és anyagi megbecsülését és támogatását.
Az Alapítvány feladatai:
- Az oktatás színvonalának fejlesztése érdekében hozzájárul az oktatástechnikai
eszközök gyarapításához, tanulmányi versenyek kiírásához, díjazásához, vizsgamunkák
támogatásához.
- Szorgalmazza a diák és a tanári teljesítmények méltó elismerését, támogatja a diákok
és a tanárok szakmai és művészeti tevékenységét.
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- Ösztöndíjat biztosít a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok számára.
- Anyagi támogatást nyújt tanulmányi kirándulások, táborok, külföldi tanulmányi utak
szervezéséhez.
- Támogatást nyújt az iskolai kulturális, sport és diákönkormányzati élethez, szabadidős
tevékenységhez.
- Az Alapítvány kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló diákok
támogatását.
Az Alapítvány a jelen Alapító Okirat bírósági bejegyzését és a közhasznú jogállás
megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban Khtv) 26.§-ának c.)
pontjában felsorolt alábbi tevékenységeket végzi:
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
7. Az Alapítvány vagyona:
Az Alapítvány induló vagyona: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint, amelyet Alapító
az Alapítvány rendelkezésére bocsátott.
Az Alapítvány nyílt, hozzá bárki csatlakozhat, az Alapítvány működését a csatlakozó
személyek hozzájárulása egészíti ki. Az Alapítvány társadalmi közösségi
kezdeményezés. Célja megvalósítása érdekében kész együttműködni minden olyan
szervezettel, közösséggel, vagy személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok realizálása
érdekében munkálkodik.
8. Az Alapítvány működési területe:
Az Alapítvány működési területe az egész országra kiterjed. Amennyiben az Alapítvány
tevékenysége, vagy a neki nyújtott támogatás külföldi vonatkozású, az Alapítvány a
külföldi csatlakozások számára valutaszámlát nyit, és az így befizetett összegeket
valutaként is felhasználhatja.

II.
AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSA
1. Az Alapítvány vagyonát kizárólag az I/6. pontban megfogalmazott célok
megvalósításához szükséges eszközökre használhatja fel.
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2. Az Alapítvány céljaira az alapítványi vagyonnak mind a hozadéka, mind az alaptőke
felhasználható.
3. Az alapítványi vagyon felhasználási módját a kezelésre létrehozott testület
(továbbiakban: Kuratórium) jogosult meghatározni.
Amennyiben a vagyon felhasználása pályázat útján történik, úgy az nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt
pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
4. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok
megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.
5. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, a gazdálkodása során elért eredményét
nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.
6. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési
szabályzat készítési kötelezettsége nincs.
7. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, az államháztartás alrendszereitől – a
normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás
feltételeit és módját.
8. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki
által megismerhetők.
9. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, a felelős személyt, a támogatót, valamint
e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
10. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
11. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
12. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások a Jelky András Ruhaipari és Művészeti
Szakközépiskola mindenkori diákjai és tanárai által vehetők igénybe.
13. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor
érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.
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III.
AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE
1. Az Alapítvány jellege nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi magán- és jogi személy
csatlakozhat, amennyiben



az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltakat elfogadja, illetve tudomásul veszi,
az Alapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja (pénzzel, vagyoni értékű
jogokkal, mobilizálható vagyoni eszközökkel, vagy a Kuratórium által elfogadott
szellemi tőkével).

2. Az Alapítvány céljai és fő tevékenysége szerint nem haszonelvű szervezet.
3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Alapító ezennel kijelenti, hogy az Alapítvány politikai pártoktól függetlenül kíván
működni, politikai pártoknak támogatást nem kíván nyújtani, és azoktól támogatást
semmilyen formában nem fogad el. Politikai párt jelöltjét sem országgyűlési, sem
önkormányzati képviselő választáson nem támogatja, és képviselőjelöltet nem állít.

IV.
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI
MECHANIZMUSA
1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és
kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg.
2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a
céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.
3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt
valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.
4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően
az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és
az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.
5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 5 fő. A
Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető
tisztségviselői
6. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.
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7. A Kuratórium összehívásának rendje:
A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a
kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. Az
elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint
vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium
döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát.
8. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
a) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás
megszervezésére.
b) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó
állásfoglalások meghozatalára.
c) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi
célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére,
folyósítására.
d) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés
elfogadására.
e) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására.
f) A Kuratóriumi tagok esetleges jövőbeli és a munkaszervezet tisztségviselői
díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására.
g) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére.
h) A következő évi költségvetés elfogadására.
9. A Kuratórium határozathozatalának módja:
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. A megjelenésben akadályozott kuratóriumi tag az
előzetes napirend szerint szavazásra kerülő kérdésekben szavazatát írásban is
eljuttathatja a kuratóriumi ülésre. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén
tagjaiból legalább 3 személy jelen van, vagy írásos állásfoglalását a kuratóriumi
ülésre eljuttatta. Ha a Kuratórium elnöke nem szavaz, akkor szavazategyenlőség
esetén Krasznavölgyi Lászlóné kuratóriumi tag szavazata dönt.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás.
10. A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket
írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történő
azonnali, 8 naptári napra történő kifüggesztéséről. A kifüggesztés időtartamába a
kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.
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11. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására
munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kuratórium az
ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat.
12. A Kuratórium elnöke évente írásban beszámol a Kuratórium részére saját
munkájáról és az Alapítvány működéséről, valamint a jelen Alapító Okirat szerinti
tevékenységéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól. A beszámoló
elfogadásáról a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt. A szavazásban az Elnök
nem vehet részt, őt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni. Szavazategyenlőség esetén Szamosváriné Kun Bernadett szavazata dönt.
Az elfogadott beszámolót a Kuratórium - a közhasznú szervezetekre vonatkozó
törvényi előírások szerint (a Khtv. 5. § b, pont) - nyilvánosságra hozza.
13. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára
végzett tevékenységükért külön tiszteletdíjban részesülhetnek.
14. Az Alapítvány alapítói és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.
15. A Kuratórium tagjai:
Elnök:

Mihályné Molnár Zsuzsanna (1119 Budapest, Solt u. 30. I/4.)

Tagok:

Szamosváriné Kun Bernadett (1214 Budapest, Kossuth L. u. 170. X/50.)
Fülöpné Nyitrai Vera (1141 Budapest, Öv u. 68/b.)
Krasznavölgyi Lászlóné (2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 23. fszt. 2.)
Dr. Enczi Jánosné (1052 Budapest, Vármegye u. 7. II/5.)

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig a jövöben sem lehet az
Alapítvány kuratóriumának tagja, az Alapítvány egyéb vezető tisztségviselője 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 az Alapítványt
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
16. Az Alapító rögzíti, hogy amennyiben az Alapítvány éves bevétele Ötmillió forintot
meghaladna, az Alapítvány törvényszerű működésének biztosítására Felügyelő
Bizottságot kell létrehozni.
17. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba
bárki betekinthet, amennyiben ez mások jogait vagy jogos érdekeit nem sérti.
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18. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek
figyelembevételével a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola
mindenkori tanárai és diákjai vehetik igénybe.
19. Az Alapítvány a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is
nyilvánosságra hozza.

V.
AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE
1. Az Alapítványt Mihályné Molnár Zsuzsanna (a Kuratórium elnöke) önállóan
jogosult képviselni.
2. Az Alapítvány bankszámlája felett Mihályné Molnár Zsuzsanna és Szamosváriné
Kun Bernadett együttesen jogosult rendelkezni.
3. Utalványozási joggal az Alapító Okirat V/2. pontjában megjelölt személyek
együttesen rendelkeznek.

VI.
TISZTSÉGVISELŐI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
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.) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

VII.
AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
Az Alapítvány megszüntetésére a Ptk. 74/E-74/F §-ai alapján kerülhet sor.
A megszűnt Alapítvány vagyonát – az induló vagyon kivételével – a fennálló fizetési
kötelezettségek teljesítése után – a rendelkezésre álló vagyonból az induló vagyon az
alapítóra visszaszáll, a maradék vagyon tulajdonjoga a Tű, Cérna, Olló Alapítványt illeti
meg.
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(Székhelye: Budapest, Vág u. 12-14. Bej.sz.: Fővárosi Bíróság: 2534)
Az Alapító az Alapítvány javára tett felajánlását az Alapító Okirat jóváhagyását követő
30 napon belül köteles az alapítvány rendelkezésére bocsátani.
A további csatlakozók a szándéknyilatkozatukat elfogadó kuratóriumi határozatot
követő 30 napon belül kötelesek felajánlásaikat az alapítvány bankszámlájára befizetni,
illetve esetleges apportjukat az alapítvány rendelkezésére bocsátani.

VIII.
AZ ALAPÍTÓ
Dr. Enczi Jánosné (aki 1958. július 22. napján Egerben született, anyja neve: Bakos
Amália) 1052 Budapest, Vármegye u. 7. II/5. szám alatti lakos.

IX.
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Az Alapító Okiratot az alapítók a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint
módosíthatják.

X.
A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI
1. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő
adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával,
a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő
adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján
végezhető.
2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

XI.
BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a
legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmára az
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1997. évi CLVI. törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések
az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is.

XII.
NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja
nyilván.

XIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség, valamint a közhasznú jogállás
elnyerésének feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt határozatával
jogerősen az alapítványok és a közhasznú szervezetek nyilvántartásába vegye.
1.

3. Az alapító jelen Alapító Okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy az Alapítvány
bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.
Az Alapító Okirat kelt: Budapesten, 2011. július 08. napján

Dr. Enczi Jánosné
alapító
Jelen okiratot készítette és ellenjegyezte:
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