Alapító okirat
/módosításokkal egységes szerkezetben/
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a hatályos jogszabályok és az alábbi
feltételek szerint alapítványt hoz létre.
1.

Az alapítvány neve:
Gyirmótért Alapítvány

2.

Az alapítvány székhelye:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Gyirmóti Kirendeltsége
9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35.

3.

Az alapítvány célja:

Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy biztosítsa Gyirmót eredményes működésének és
fejlődésének az anyagi, szellemi és tárgyi feltételeit. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja
el:
-

kulturális rendezvények szervezése, képző- és iparművészeti kiállítások szervezése

-

film- és videotár kialakítása

-

a városrész esztétikai arculatának és környezetkultúrájának javítása, a művészeti
információáramlás javítása

-

sportprogramok szervezése, sportpályák létesítése

-

a városrész kábeltévé rendszerének kiépítése

-

szociális, egészségügyi és oktatási intézmények fejlesztése.

Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési
képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.
4.

Az alapítvány időtartama:

Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
5.

Az alapítvány vagyona:

Az alapítvány induló vagyona 250.000.-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint, amelyet Győr Megyei

Jogú Város Önkormányzata - Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében - az 1992. évi
költségvetésben központilag kezelt előirányzatok között a Részönkormányzati keret jogcímén
biztosít. Az alapító az alapítvány céljára rendelt vagyont a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Győr-Ménfőcsanaki Fiókjánál nyitandó számlára helyezi.
Az alapítvány nyitott, ahhoz természetes és jogi személyek, szervezetek csatlakozhatnak
pénzeszközökkel, vagyoni, dologi támogatással stb., amelynek elfogadásáról és Kuratórium dönt.

6.

Az alapítvány gazdálkodási rendje:

Az alapítvány vagyonát, az induló vagyon, a csatlakozások során felajánlott vagyon, valamint ezek
hozadéka alkotja.
Az alapítvány pénzügyi gazdálkodási rendjét a hatályos jogszabályok figyelembevételével a
kuratórium hivatott kialakítani.
Az alapítványi célok elérésére az alapítvány javára eszközölt törzstőke és egyéb javadalmak, dologi
támogatások felhasználásáról az alapító okirat rendelkezéseinek megtartásával a kuratórium dönt.
Az alapítványi vagyonon belül elkülöníthetők különböző rendeltetésű célalapok, amelyek az
alapítvány általános céljain belül meghatározott feladatokhoz kapcsolódó költségek fedezésére
szolgálnak.
Ha az alapítványi célok rövid, vagy hosszútávú megvalósítása indokolttá teszi, az alapítvány részt
vehet vállalkozásokban, vállalkozási tevékenységet folytathat az alapítványi vagyon minél
hatékonyabb megőrzése érdekében. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Az alapítvány gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel, csak az alapító okiratban
meghatározott célok megvalósítására fordítható.
Az alapítvány vagyonából kell fedezni:
-

az alapítványi cél megvalósulását,

-

az alapítvány működési költségeit,

-

a kuratórium tagjai által igényelhető költségtérítést,

-

a titkár díjazását.

A vagyonfelhasználás módja:
A kuratórium írásos kérelem, vagy pályázat alapján az alapítvány céljával összhangban álló
bármilyen kezdeményezést támogathat.
A kuratórium évente legalább 1, az alapítvány céljával összefüggő pályázatot ír ki. A pályázatok
elbírálásáról a kuratórium dönt.
A pénzbeni támogatások odaítélésekor meg kell határozni a kedvezményezett elszámolási
kötelezettségét és az alapítvány felhasználás feletti folyamatos ellenőrzési jogát.
7.

Az alapítvány szervei:

Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre. A kuratórium 3 főből áll.
A kuratóriumi tagok megbízatása
megbízatásának időtartamára szól.

a

mindenkori

részönkormányzati

képviselőtestület

A kuratórium, mint az alapítvány vagyonának kezelő szerve, köteles a vagyon gyarapítása és a
kijelölt célok megvalósítása érdekében tevékenykedni.
A kuratórium tagjai:
Bölcs Csabáné

9019 Győr, Ménfői u. 90.

Mészáros Andrásné Zilahi Tímea

9172 Győrzámoly, Akác u. 53.

Pákozdi Anikó

9019 Győr, Gyirmóti u. 37.

A kuratórium elnöke:
A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki a kuratóriumi tagok közül.
A kuratórium elnöke Bölcs Csabáné 9019 Győr, Ménfői u 90.
A kuratórium titkára:
A kuratórium – az alapítvány adminisztrációs ügyeinek vitelére, vállalkozásainak koordinálására –
teljes- vagy részfoglalkoztatású titkárt alkalmazhat. Amennyiben munkaviszony keretében jön létre
a foglalkoztatás, úgy a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. A rendelkezésre álló
vagyon függvényében a kuratórium dönthet úgy, hogy az alapítvány adminisztrációs ügyeinek
vitelére megbízási díj, vagy tiszteletdíj ellenében kér fel alkalmas személyt.
A titkárra vonatkozó speciális rendelkezéseket az SZMSZ tartalmazza.
A kuratórium működése:

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik. A kuratórium üléseit az
elnök hívja össze, írásban, a meghívóban megjelölve az ülés helyét, időpontját és napirendjét.
A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésein valamennyi kuratóriumi tag jelen van. A kuratórium
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, döntéseihez legalább 2 fő egybehangzó szavazata
szükséges.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő aláír.
A kuratórium ülése, ha nem sért személyiségi jogokat nyilvános.
A kuratórium működésének részletes szabályait a szervezeti és a működési szabályzat /a
továbbiakban SZMSZ/ határozza meg. Az SZMSZ-t a kuratórium állapítja meg az alapító okiratban
foglaltakat alapulvéve.
8.

Az alapítvány képviselete:

Az alapítvány egyszemélyi teljes körű képviseletére a kuratórium elnöke jogosult.
Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazással a kuratórium bármely tagjára – alkalmanként (eseti
ügyben) – átruházhatja. A meghatalmazásban meg kell jelölni a képviseleti jog tartalmát és idejét.
A bankszámla feletti rendelkezéshez az alapító 2 kuratóriumi tagot jelöl ki, melyek közül az egyik a
kuratórium mindenkori elnöke. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és a kijelölt tagok
egyikének együttes aláírása szükséges.
A kijelölt tagok: Bölcs Csabáné

9.

9019 Győr, Ménfői u. 90. és

Mészáros Andrásné Zilahi Tímea

9172 Győrzámoly, Akác u. 53. vagy

Pákozdi Anikó

9019 Győr, Gyirmóti u. 37.

Az alapítvány megszűnése:

Az alapítvány megszűnik, ha az alapító okiratban lefektetett célok megvalósítása többé már nem
lehetséges, illetve, ha megszűnését a Bíróság elrendeli.
Az alapítvány megszűnése esetén az alapító által nyújtott vagyon az alapítót illeti, egyéb
fennmaradó vagyonáról pedig a törvény értelmében a Bíróság dönt, hasonló célú alapítvány
támogatására fordítva azt.
10. Egyéb rendelkezések:
Az alapító kijelenti, hogy a fenti okirat szerinti alapítvány az ő akaratával mindenben megegyezik,
ennek szellemében írja alá.

Az alapítvány jogi személyiségét a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által történt
nyilvántartásba vétellel nyeri el.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az
alapítványokról szóló rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Győr, 2009. március 19.
…………………………..
Borkai Zsolt
Győr Megyei Jogú Város
polgármestere

Az 1992. június 25-én kelt alapító okiratot Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 65/2009.
(III.19.) Kgy. számú határozatával módosította.

