ALAPÍTÓ OKIRAT (6.)

(módosításokat követıen egységes szerkezetben)
A „Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának
támogatása” Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával az alábbiakra
módosul:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az alapító: KOVÁCS OTTÓNÉ (sz.: Bajcik Mária, Felsıgalla, 1936. június 29.
an.: Bajcik Margit) Tatabánya, Köztársaság u. 8. I/3 sz. alatti lakos
1.2. Az alapítvány neve: „A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ-, TEHETSÉGES TŐZOLTÓ
GYERMEKEK TOVÁBBTANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSA”
Az alapítvány rövidített neve: TŐZOLTÓ GYERM. TÁM. Alapítvány
1.3. Az alapítvány székhelye: Tatabánya, Ságvári E. u. 18.
Az alapítvány levelezési címe az alapítvány székhelye.
II.
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
2.1. Az alapítvány célja a hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek
továbbtanulásának támogatása. (A nem hátrányos helyzető tehetséges gyermek is
támogatható.)
CSATLAKOZÁS
2.2. Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek
egyaránt csatlakozhatnak, ha a fentiekben megfogalmazott célok eléréséhez
vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen okirat rendelkezéseit elfogadják.
A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium
dönt.
III.
AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA
3.1. Az alapító a 2.1 pontban meghatározott cél elérése érdekében az alapító okirat
(2001. július 23.) aláírásától számított nyolc napon belül az OTP Bank Rt.
hitelintézetnél megnyitott bankszámlán egyszeri átutalással elhelyezett összesen:
1 000 000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot, továbbá az alapítványi vagyon nevezett
személy, mint örökhagyó végrendeletében megfogalmazott további alapítványi
hozzájáruláson alapul. (Végrendelet 1. pont)
Az Alapítvány számlavezetı hitelintézete jelenleg: ERSTE Bank Hungary Rt.
Tatabányai Fiók.

1

A kuratórium elnöke különösen az Alapítvány céljának eléréséhez, mőködéséhez,
fenntartásához szükséges kiadások figyelembevételével, a számlavezetı hitelintézet
megválasztásáról, annak módosításáról kuratóriumi ülés összehívása mellızésével,
egyszemélyben jogosult dönteni.
Az alapítvány elıbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító
okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a
kezelı szerv gazdálkodásának eredményével.
AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON MŐKÖDTETÉSE
3.2. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelı szervet (kuratórium) illeti
meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt,
kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány célját szolgáló jövedelmezı
vállalkozásokban részt vehet.
AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA
3.3. Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyont maghaladó
vagyona – tehát az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék stb.), valamint a késıbbi
csatlakozók – és Kovács Ottóné (alapító) végrendeletének 1. pontjában meghatározott
vagyoni hozzájárulásainak hozadéka használható fel.
Továbbá az alapítvány céljainak megvalósítására felhasználható a tőzoltóságoktól,
illetve önkormányzatoktól támogatásként kapott vagyoni hozzájárulások 50 %-a.
Az alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból
pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyőlési
képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
a) Pályázó személyek köre: a jelenlegi Komárom-Esztergom megye területére
bejegyzett
székhelyő
Hivatásos
Önkormányzati
Tőzoltóságon,
hivatásos
katasztrófavédelmi szerveknél - valamint azok jogutódjainál - szolgálati viszonyban
álló hivatásos tőzoltó és közalkalmazott állomány tagjainak gyermekei, amennyiben a
szülı szervezetnél eltöltött szolgálati ideje, illetve közalkalmazotti jogviszonya a 3 évet
meghaladta.
Gyám, illetve gyámhatóság nevelésében lévı gyermek is pályázhat, amennyiben a
gyermek szülıje esetében a fentiekben elıírt feltételek teljesülnek, illetve teljesültek.
Felsıfokú oktatásban résztvevık esetében a pályázati kiírásban foglalt egyéb
feltételek: iskolarendszerő, elsı alapképzés és nappali tagozatos hallgató.
A pályázóknak tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.
A felsıfokú intézmény tőzvédelmi szakirányú képzésben résztvevı nappali tagozatos
hallgató az elbírálásnál elınyt élvez.
Kivételes esetben középiskola tanulói, többségében azonban felsıfokú intézmény
hallgatói legyenek a támogatásban részesülık.
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b) A pályázati kiírás határideje: minden év június 15. (amennyiben a kuratórium úgy
dönt, hogy a kiírás megtörténhet, az alapítvány vagyonának fentiek szerint
meghatározott része rendelkezésre áll.)
A pályázat benyújtási határideje: szeptember 10.
A pályázat elbírálási határideje: szeptember 30.
c) Az egy fıre fordítható összeg nagyságáról a kuratórium dönt.
d) A támogatás összege az Alapítvány céljának eléréséhez jelentıs, ösztönzı legyen.
Amennyiben a felhasználható összeg nagysága egy - a kuratórium által meghatározott összeget nem éri el, úgy pályázati kiírásra abban az évben nem kerül
sor.
e) Valamennyi támogatást elnyert pályázó részére az Alapítványi díj kiosztása a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – illetve jogutódja –
székhelyén egyidıben történjen, minden év szeptember 30-ig.
IV.
KEZELİI SZERV
4.1. Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott öt (5) tagú kuratórium kezeli. A
kuratórium elnökét és tagjait határozatlan idıre az Alapító kéri fel.
A Kuratórium tagjai kizárólag hivatásos tőzoltók lehetnek.
A Kuratórium elnöke: Czomba Péter tő. alez.
Határozatlan idıtartamra.
A Kuratórium tagja:

Janics Csaba tő. ezds. (Tatabánya)
Határozatlan idıtartamra.

A Kuratórium tagja:

Simon István tő. alez. (Komárom)
Határozatlan idıtartamra.

A Kuratórium tagja:

Boda Zoltán tő. örgy. (Esztergom)
Határozatlan idıtartamra.

A Kuratórium tagja:

Stolczenberger Tibor tő. örgy. (Nyergesújfalu)
Határozatlan idıtartamra.

illetve a mindenkori jogutódjuk.
A kuratórium elnöke a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, továbbá a mindenkori jogutód szervezet legfıbb vezetıje. Amennyiben az
elıbbi szervezet vezetıje nem tőzoltó állományú, a kuratórium elnökének személyérıl
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az alapító, illetve az alapító jogok gyakorlója rendelkezik. A kuratórium tagjai közé fel
kell venni a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – illetve
jogutódja – soron következı legmagasabb beosztású, tőzoltó állományú munkatársát.
A fenti tisztségeket betöltıkkel szemben egy esetben sem áll fenn a Ptk. 74/C. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott kizáró ok, nem állnak az alapítóval a Ptk. 685. § b)
pontjában tételesen meghatározott közeli hozzátartozói, illetve egyéb olyan
érdekeltségi kapcsolatban sem, mely az önálló kurátori tevékenységüket befolyásolná.
4.2. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal ülésezik, melyet
az elnök hív össze. Az elnök a kuratórium tagjai részére meghívót küld ki faxon. A
meghívó tartalmazza a kuratóriumi ülés napját, idıpontját, fıbb napirendi pontjait. A
kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon három (3) tag jelen van, döntéseit
nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az
elnök szavazata dönt.
A kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévı tag aláír.
A kuratórium, az Alapítvány mőködését az alapító okirat teljes mértékben
leszabályozza. Szervezeti és mőködési szabályzatot, illetve ügyrendet nem készít.
4.3. A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon
alapítványi célnak megfelelı felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos
gazdálkodási kérdésekben.
4.4. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül
tesznek eleget, esetlegesen felmerülı költségeik megtérítésére azonban igényt
tarthatnak.
A kezelı szerv vagy annak tisztségviselıje által feladatkörének ellátása során
harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel.
V.
KÉPVISELET
5.1. Az alapítvány képviselıje a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke
bármely az alapítványt érintı ügyben egyedül jogosult az alapítvány képviseletében
eljárni – kivételt képez az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezés. A
fontosabb ügyekben erre a kuratórium külön – a jegyzıkönyben meghatározott határozatában felhatalmazza.
Hosszabb idejő akadályoztatása esetén, a kuratórium elnökét a kuratórium döntése
alapján felhatalmazott kuratóriumi tagja/tagjai helyettesítheti(k). A kuratóriumi ülésrıl
készült jegyzıkönyvnek, illetve kuratóriumi határozatnak rögzítenie kell a
felhatalmazott személy/személyek név szerinti megnevezését, valamint azt, hogy
önállóan, vagy együttesen jogosultak-e eljárni.
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Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének és a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székhelyén lévı
hivatásos önkormányzati tőzoltóság parancsnokának – illetve jogutódjuk vezetıjének,
kuratóriumi tagként – együttes aláírása szükséges.
A kuratórium elnöke az Alapítvány mőködéséhez, fenntartásához szükséges kiadások
jóváhagyásáról kuratóriumi ülés összehívása mellızésével, egyszemélyben jogosult
dönteni.
VI.
MEGSZŐNÉS
6.1. Az alapítvány határozatlan idıre jött létre. Az alapítvány a nyilvántartásból való
törléssel szőnik meg.
Megszőnése esetén az alapítványi vagyont – a fennálló fizetési kötelezettségek
teljesítése után – az alapító, illetve az alapítói jogok gyakorlója által meghatározott
célra – amennyiben ilyen nincs úgy – hasonló célú alapítvány támogatására kell
fordítani.
VII.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. Az alapítvány jogi személy. Az alapítónak tudomása van arról, hogy az alapítvány
alapító okiratának módosítására a Komárom-Esztergom megyei Bíróság bejegyzése
szükséges.
7.2. Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapító nem vonhatja
vissza.
7.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványra
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tatabánya, 2010. november 10.
Kovács Ottóné
alapító
Elıttünk, mint tanúk elıtt:
1. Aláírás:

2. Aláírás:

Név:

Név:

……………………………………….

Lakcím: ………………………………………

……………………………………….

Lakcím: ………………………………………
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