Alapító Okirat
Adószáma: 18537822-1-08
Kérjük adójának 1%-val támogassa a Csukás Zoltán Alapítványt.
1. Az Alapítvány neve: “Csukás Zoltán” Alapítvány
2. Az Alapítvány székhelye: 9300 Csorna, Kórház u.28.
3. Az Alapítvány célja:










bármely tantárgy területén szervezett vetélkedők, versenyek, pályázatok
támogatása
a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása
az iskolai oktatást - nevelést segítő programok, tanulmányi vetélkedők,
versenyek, tanulmányi kirándulások támogatása
oktatás fejlesztése
továbbképzés
az iskolai taneszközök fejlesztése
szakmai tapasztalatszerző utak támogatása
Csukás Zoltán professzor emlékének ápolása

4. Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képviselő-jelöltet nem állít, és nem támogat, és politikai tevékenységet egyáltalán
nem folytat.
5. Az Alapítvány működése:






Az Alapítvány nyílt, ahhoz további személyek, kül- és belföldi, magán- és
jogi személyek csatlakozhatnak bármikor, bármekkora összeggel, ha az
Alapítvány céljaival egyetértenek és csatlakozásukat a Kuratórium elfogadja.
A csatlakozó személy pénzt, meghatározott eszközt, vagyontárgyat juttathat
az Alapítvány tulajdonába.
Az alapító határozatlan időre hozta létre az Alapítványt, bármely okból
történő megszűnése esetén a Csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági
Szakközépiskola javára és oktatási célokra kell felhasználni az Alapítvány
vagyonát.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is végezhet, illetőleg pénz- és
egyéb eszközei befektethetők abban az esetben is, ha a hozadék nem
garantált. Ehhez azonban a Kuratórium egyhangú döntése szükséges.

6. Az Alapítvány vagyonának kezelése, az Alapítványi vagyon felhasználásának
módja:


Az Alapítvány kezelője a Kuratórium mely három főből áll. A Kuratórium az
Alapítvány döntésthozó, ügyintéző és képviselő szerve. Ez a testület





gondoskodik az Alapítvány vagyonának az alapító által meghatározott
célokra és mértékben történő felhasználásáról.
Az Alapítvány pénzügyi forgalmát az Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Rt. Csornai Fiókja bonyolítja.
A nem pénzbeli adományokat az Alapítvány a Csornai Csukás Zoltán
Mezőgazdasági Szakközépiskola használatára bocsátja.
A támogatáshoz pályázat útján, továbbá a kuratórium által meghatározott
támogatási elvek alapján lehet hozzájutni. Pályázat útján a hozadékokat, a
csatlakozók hozzájárulását használja fel úgy, hogy mindig maradjon
20 000 Ft - 30 000 Ft alapítványi vagyon. A közérdekű cél megvalósítását
biztosító pályázati feltételek és a támogatási elvek a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kerülnek meghatározásra.

7. Az Alapítvány szervezete: Az Alapítvány kezelő szervezete a Kuratórium.


Az alapító három fős Kuratóriumot bíz meg, mely megbízatás három évre
szól.

8. A Kuratórium működése:










A Kuratórium a tevékenységét ún. társadalmi tevékenységként végzi,
költségeit az Alapítvány fedezi.
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal
ülést tart.
A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, az ülést megelőzően 8
nappal korábbi időpontban a napirendi pontok közlésével. A Kuratórium
ülésére új napirendi pontot a meghívóban közölteken túl felvenni nem lehet.
A Kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait, kivéve azokat a
kérdéseket melyekhez jelen Alapító Okirat szerint a Kuratórium egyhangú
szavazata szükséges.
A Kuratórium elnöke az Alapítvány működésének első három évében
Dr.Kristóf János kurátor.
Az elnök képviseli az Alapítványt Hatóságok és más harmadik személy előtt.
Vezeti az Alapítvány könyveit, felügyeli az alapítványi vagyon
felhasználását, elősegíti az Alapítvány gazdálkodó tevékenységét.
A Kuratóriumi tisztség megszűnik:
- halállal
- lemondással
- az alapító általi visszahívással
A Kuratórium elnökét - megbízatásának lejártát követően - az alapító jelöli
ki.

9. Az Alapítvány nyilvánosságra kerülése:



Az Alapítvány a “Kisalföld” napilapban kerül nyilvánosságra.
Ugyanígy az alapítványi közlemények is.

10. Az Alapítvány megszűnése:


Az Alapítvány megszűnik, ha a Bíróság megszünteti.




A Bíróság az Alapítványt megszünteti, ha a kezelő a tevékenységével az
Alapítványt veszélyezteti és az alapító felhívás ellenére új kezelőt nem jelöl
ki.
Az ügyész javaslatára megszünteti továbbá, ha a felhívás ellenére
működésének törvényességét nem állítja helyre.

11. Záró rendelkezések:


Az Alapítvány a Bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. A
nyilvántartásba vétel után az alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza.

12. Az Alapítvány jogi személy.
13. Az Alapítvány működése felett az Ügyészség gyakorolja a törvényességi
felügyeletet.
Csorna, 1999. április 15.
Dr. Szabó-Kozár János alapító

