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Az Alapítvány célja és feladata
alapitvány célja és feladata az alapítő okiratban rőgzitett:
1. Az alapítvany célja: A pedagógusok gyermek-centrikus munkájának fejlesztése, az
iskola, a művészeti iskola, az ővoda működésének támogatása.
Ezen belül:

-

anapjaink pedagógus-centrikus oktatásában meghonosodott,,drill" leépítése,
v áItása, gyermek-centrikus pedagógia alka|mazása
a diákok individuumának előtérbe helyezése a nevelésben,
azegyoldalú kognitív terhelés csökkentése sokoldalú tevékenykedtetéssel,
a diákok kreativitásának fej lesztése, tehetséggon dozás, felzárkőztatás
a diákönkormányzat demokratikus működtetésének segítése
iskolai, óvodai eszközbeszerzés segítése,rendezvények támogatása

a,,drill" módszer

Az

alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység,országűlési
képviselői tevékenység) nem folytat, szewezete pártoktól fi.iggetlen és azoknak anyagi

támogatast nem nyújt.

Az Alapitvány

egyéb tevékenységetnem folytat, jövedelmeit más célra nem fordítja.

ru

Az Alapítvúnyszervezete és működése
1.§
Az Alap ítv úny s ze rv e zete

Az Anti-Drill alapítvány folyószámlával rendelkező jogi személy.
Székhelye:

87

98 Zalabér, Hunyadi u. 2.

Az Alapítvány egy béIyegző típust haszná|, körbélyegzőt. Felirata:
ANTI-DRILL 82. FSZ. ALAPITVANY
496-10033 -7485
Bankszáml aszáma,. 1 0 1 0496 1 - 01 5 I I 462
Az Alapítvany létrehívói az Alapítók.

Az Alapítók hatásköre:
a. A kuratórium elnöke személyének a felkérése
b. A Kuratórium titkára személyének a felkérése

c. A

Kuratórium tevékenységi körébe tartoző feladatok meghatározása, így az éves

tevékenység értékelése,a pénzeszközök felhasználása és minden olyan ügy, amely az
Aiapítvany működéséhez testületi döntést vagy állásfoglalást tesz szükségessé.

Az

Alapítvány irányító szerve a kuratórium. Tisztségviselői 50-50oÁ-ban az Anti-Drill
Alapítvány, valamint a Zalabér Általanos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda dolgozói közül kerülnek megválasztásra a következő arányban.
8fő kuratóriumi tag: Intézményrészéről: lfő óvoda, 1 fő művészeti iskola,2 fő általános
iskola képviseletében. Szülői Erdekaépviselet részérő|: 1 fő óvoda, 1 fő művészeti iskola, l fő

alsós szülő, 1 fő felsős szülő képviseletében.
A Kuratórium tisáségviselői 2 évenkéntkerülnek újraválasztásra.
A Kuratórium tisáségviselői:
- kuratórium elnöke
- kuratórium titkára
- Kuratórium tagjai
Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.

Az

Alapitvány Kuratóriuma működteti az Alapítványt, felügyeli a kezelői feladatokat ellátó

személyt.

A

Kuratórium a kezelői feladatok ellátásara (pénzügyi, gazdálkodási, adó..) más személyt
vagy szervet bízhat meg.
Az Alapítvány célj aira felhasználható :
- az induló vagyon tárgyévi kamata.
- a vállalkozásból képződő bevétel,
- a személyi jövedelemadó l %-ből az A|apítvény céljaira felajánlott te§es összeg.

A

kuratórium tagjait az Alapítvány javadalmazásban nem részesíti,de az Alapitvény
működésével kapcsolatos igazolt költségeiket az A|apítvány vagyona terhére elszámolhatják.
Kuratóriumi tagok, mint vállalkozók nem léphetnekszerződéses viszonybaaz A|apítvánnyal.

2.§.

A kuratórium hatásköre

A Kuratórium

kizrá.rólagos hatáskörébe tartozik

az Alapítvány céljainak megvalósítása, ezen

belül:
a. dö nté s az a|ap ítv ány i p ály azato kró l

és

p ály ázat ki írás aró

b. az Alapítvany éves munkatervének (az

l

intézménnyel történő egyeztetés a|apján),

gazdálko dás ának e l fo gadás a,
c, az A|apítványhoz történő csatlakozas elfogadása,
d. a Kuratórium működésével kapcsolatos kérdésekbenvaló döntés,

az Alapítvány szervezeti és működésí szabályzatának elfogadása,
javaslat az Alapitvány tisáségviselőinek személyébenbeállt változésről,
g. döntés az A|apítvánvi vagyon vállalkozásba adásáról,
h. a Kuratórium elnöke éves beszámolójarrak elfogadása
e,
f.

3.§.

A kuratóríum működése

1.

2.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
Az Alapítványi Kuratórium üléseire a Kuratórium elnöke ínísbanhívja meg

a tagokat.

Rendkívüli esetben a Kuratórium ülésétszóban is összehívhatja az elnök, de ebben az
esetben a napirendi pontokról az iilés előtt a Kuratóriumnak szavazniakell.
J. A Kuratórium akkor hatfuozatképes, ha legalább a tagok létszámának a fele és az
elnök jelen van.
4. A hatétrozathozatalhoz a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbsége sztikséges. A
szzv azatok e gyenlő sége esetén az elnö k szav azata dőnt.
5. A Kuratóriumi iilésre szóló meghívast a javasolt napirendi pontokkal lehetőleg a
kuratóriumi ülés elótt öt nappal a tagoknak meg kell kapniuk.
6. Az elnök javaslata alapjan az ülés napirendjéről az Kuratórium dönt nyílt szavazással
és egyszerű szótöbbséggel.
7. Az üIésekről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben szerepelnie kell a l,nzott
határozatoknak. Az emlékeztetőt az elnök és egy további tag u aláírésával hitelesíti.
8. A kuratóriumi ülésre az elnök mindazokat a személyeket meghívhatsq akiknek a
jelenléte sziikséges és akik szakmai tudásukkal a döntések megalapozottságát
elősegítik.
9. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehí\mi, ha a Kuratórium elnöke úgy dönt,
továbbá ha legalább két kuratóriumi tag azt írásbarl,. az ok és c él napirend
megjelölósével az elnöktől kéri.
l0. A Kuratórium üléseit az elnök akadalyoztatasa esetén az álála megbízott személy
vezetí.
11.A szavazás a kurtóriumi ülésen nyíltan történik, kivéve az éves beszámoló
jóváhagyását, és ha a szavazás rendjéről a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel
masként dönt.

I2.Ha a kurtóriumi tagok vagy a tisáségviselők személyébenváltozás állna be, újabb

krrratóriumi tag, illetve tisztségviselő szemé|yéről a Kuratórium javaslata nyomán az
alapítók döntenek.
13. A Kuratórium titkáranak előterjesáése alapján fogadja el az éves költségvetést.

/.§
A Kuratórium tis ztségviselői

A Kuratórium tisáségviselői: a Kuratórium elnöke

és titkar4 a Kuratórium tagiai

A Kuratórium elnökét és titkárát a Kuratórium váIasúja tagjai közül azzal a megszodtíssal,
hogy alapító tag elnök nem lehet.

Az elnök

saját személyébenjogosult az AlapíNany képviseletére, akadályoztatása esetén
bármely kuratóriumi tag részérea képviseletre vonatkozőarl írasbeli meghatalmazást adhat. A
banksámla feletti rendelkezési jog a Kuratóriumot, az uta|ványozasi jog a mindenkori
elnököt és a titkárt illeti meg.

A Kuratórium

-r.§.
e lnö

kének feladataí

A Kuretórium elnöke:

a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

dönt a kuratóriumi feladatok ellátasával kapcsolatban,
vezeti a Kuratórium munkáját és üléseit,
kötelezettséget vállalhat az Alapitvany nevében,
a titkánal közösen gyakorolja azuta|ványozasi jogot,
az Alapítvány nevében szerződéseket köt,
beszámol az Alapitvány éves tevékenységéről,a Kuratóriumnak,
ha a Kuratórium más személyt vagy személyeket biz meg a vagyon kezelésével,
tevékenységüket felügyel i
aláírásáva| hitelesíti a kuratórium üléseiről készült emlékeáetőt,
munkájáért teljes egyszemélyes felelősséggel tartozik.

Az

Alapítvány terhére minden egyes kifizetés kizátőlag a Kuratórium elnökének és titkárának
ellenj e gy zésével tö rténhet.

A Kuratórium ügyeinek folyamatos intézésére- a titkár mellett - egyetértésben az alapítókkal
könyvelőt alkalmazhat E személy a Kuratórium ülésein tanácskozasi joggal vehet részí.Ezen
munkaról folyamatosart tájékoztatja a Kuratórium elnökét, a keletkezett iratokat köteles a
Kuratórium elnökének átadni, másolati példanyt pedig megőrzés céljából magánál tartani.
ó.§.

A Kuratórium títkdrdnak feladatai
A Kuratórium

a.
b.

c.

d.
e.

f,

g.
h.

i.

titkara:

segíti az elnököt munkájában,
az elnök irányítása mellett szewezi a Kuratórium munkáját,
átruházotí hatáskörben kötelezettséget vállal a Kuratórium által meghatérozott körben,
segíti az elnököt a Kuratórium üléseinek összehívásában és lebonyolításában,
az elnök megbízásából eseti jelleggel képviseli az Alapítványt,
részt vesz a pályázatok kiírásával és eldöntésével, valamint végrehajtásával
kapcsolatos kuratóriumi munkában az elnök mellett
elkészítia Kuratórium üléseinek emlékeáetőit és hitelesítteti azokat az elnökkel és a
Kuratórium alkalmanként kij elö lt e gy tagj ával,
az a|apitőWal egyetértésben elkészítiaz Alapitvány éves költségvetését
munkáj áért egyszemélyes teljes felelősséggel tartozik.

Az

egyes újabb adományokról az Alapítvány titkara értesítia Kuratóriumot, az
adományozóknak pedig - ha személytik ismert - köszönőlevelet küld.

A Kuratórium
p

énze szkö zö k

titkára intézkedik a Kuratórium által jóvahagyott számlák kiegyenlítéséről,a
zn álásár ől.

fe l has

7.§.

A kuratóriumi

tago k

feladata

jogosultak és kött:lesek a kuratóriumi üléseken megjelenni, ott javaslatot tenr:i,
munkáj ukat egyszcmélyes felelő ssé ggel v égzik,
megbízatásuk során kötelesek beszámolni az Alapitőknak,
az Alapítvány minden ügyviteli és gazdálkodási tevékenységétállandóan és
folyamatosan j ogosultak ellenőrizni,
e. az irat megtekintési j o g korlátlanul megilleti őket,
f. a kuratórium tagiait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, de ígazolt és szükséges
kiadásaikat az Alapitv ánv megtérítheti,
o
kuratóriumi tagság megüresedése esetén az új kuratóriumi tagos az Alapítók jelölik ki
b,
a Kuratórium értesítésealapján.
h. Az alapítők a Kuratóriumot és annak egyes tagjait indokolt esetben visszahívhatlák,
i. Feltételhez kötött alapítványi adományozás esetén annak elfogadásáről az A|apítvány
céljainak figyelembe vételével a kuratórium dönt.
j. Az A|apítők és az adományozók, valamint hozzátartozóik az alapítványi vagyonból
nem részesülhetnek.
a.

b.
c.
d.

Az

Alapítvany gazdasági tevókenységet íblytathat a céljának megfelelően, de ez

a
tevékenység elsődleges nem lehet. Korlátlan felelősségű társaságba nem léphet be, ilyet nem
alapíthat.
Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Polgari Törvénykönyv 74lE. §-a az iranyadó,

miszerint vagyonát más hasonló célútevékenységetfolytató alapítvénycéljaira kell
felhasználni. Ha az Alapitvany bármely oknál fogva megszűnik, az alapítványi vagyon a
ZalabériÁltalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,Óvoda iulajdonába kerül.

A

Kuratórium intézkedik az Alapítvány megszűnésével kapcsolatos eljrárrásról és annak

1ebonyolítasáról.
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