
Á Dcák Feronc líöuga*drMgl szakközépiskol*ért ÁIapítvány

alapitó okjrata \

S$rytt"tuPttó a Polsá{ TÖwénykonyrnöl srcló 2013. éyi V, törÉny és az agyesülési jogról, a köahasnrijo§áUá§rÓl, valanint a cívil ffieáezstok.§{i$ot éa umogatá§álól gxtí-zott. *i óuprv, á*é";
$-pJg 1 cygri ÍÖrvéuyaeék elÓtt Pk A,50.38l/1992 ezámon iyitnnntu.tou Deák ferenc Közgnzdaeági§a*kÖréPitkotáértAJaPÍtvánY{9022.§yór, nryppo ruy. 

'rj 
áapítój a módosíiotta az alapító okimrol Aválúoások dd?í bdüvel, a tiirölt réizok *ttiraással 3eíöltek 

u'' --f, - --i'

1. Azatapító{k) nerc, anyJa nevq lakóhdyel

Papatyi Csaba anyja neye: f! Iakcíme:

Bélrasi htván alapító alapítói joguií és kötelezettséget átrufuáaa popw csabba.

2 , Az nlnPÍtvánÍ neve: Deák Ferenc Közgazdasági §zakközópirko!áértÁJnpíMny

3. Az glnpítvány *zékhelye: 9022Gyfu,Bisinger séSny 32.
;

4. Az,slapítvány honl*pjánnk címe; www.deakgyor.hu

7,

Az alaPÍtói induló Yáglon: 20.000- Ft, az,az Huszezer forint készpénz, amelyet az alapító te§es
egészében rendelkszósre bocsátott.

Az nlapítvány c§jg:

A kÖuéPfokú ktiz§E{3sási&epzés színvonalának emelése a narelő, oktato tevékoqtég személyi óstáígYi fsltételeinek fejlesztésén, a kepzssi formá§ módszerek bővíté§én keresztiil,'mindenek§lótt a
következö teriileteken:
- Új, korszerú ismerete§ tanauYagok kidolgozása és elterjeszlese, a képzas fotyamatos megújítá§a- agsda§ági g§rakoílettaítstmá$sk, igónyeinekérvcnyesítése a szakmai elméieti es gyatoitati tqpr.

zetbeq konzerrt munkakrltúra elsajáfitása,- a diákok álhlÍaos és §zal§aai mÜvelteégénekaövalésgt srolgáló új, spcciális lcÉpzssi formáh' :ryWségfejl§sáó es spwiáüs tepesstefejtesztö programót uaórgiá§4 mefralósítása,- hazai €s }fiI6lű finulmányi Hrándulá§ok, L"r,rmxnyiltab tapasztaíatcseró\ Únferenciák sz§r-
vezése, az ozelcen való rószvétel támogatása,- az ide5en nyelvi kÉpzcs, a }ülfrldi cs"ot"pcsolatok ösztönzése,' tánu]máüYi, tultrrráJis ós.szabadidóo progralno§ vetslkedők szeívedse, űjazrása"* az alkotó tgüárok.Ós a tohetséges diákcsóportok tehetóségeinek bövítóse, á t*hrt óg*r, háüúnyos
helyzetü diákok tánrogat:ásq

- aziskolai haryományokápolása, ffimoptásn,- a,z Önl*éPzósben, továbbkfoaesben rénztvevö, továbbá az országos és nemzotközi kitekintéssel ren_
dglkezó PedngÓ§usok er}llcsí ée anyagí elismerése, nz iskola óletében kiemelkédó nevelömunkát
vógzett p*d*gógrrsok * d§lgoák - jutalm#sa,

' az oktatás létssífoirénYi, tecbnikai feltéteteiuek javítása, beszerzés, utaáatás, munkflbér, jutatorn"
vendógek fogadJá§án§k etb. támogatása rÉvón,

Az rtnpítvány tMkenysfue;

7,1,1 A\z alaPÍtvánY a cé[iának elÓrese érdekében az althbiköáá§znú tevékenységot végzi:
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[Eotv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

Köz.hasa{r tevékenys é g közfeladat Jogszabályhely

1 Diá&ok vias ga visszatédtései §roclális, eyermekjóléti és gyermekvédelml
szolgá ltatásoly'el láuások
szakközépiskolai, srakiskolal, nemzetiségi nerlelés-
oktatás, kollé6lumi ellátás, Körnevelésl

'011. 
évt CXC. tön$ny a

D€mz6fi
köznevtlécról,{, § (1) a}
u)
20tl CL}O§(D(. tv.
Mrgyarország helyi
önkormÁnyzatairót 23. §)

) jó tánuló, hátrányos helyzetii
diákok támogatása

szakközépiskolai, sza kiskolaI, nemzetisé6i nevelés-
okatás, kollégiumi elláHs, Köznevelési
Hídprogramok keretében foVó neve|és-oktatás,
felnőrtoktatás,
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédel ml
szolgáltatások/ellátások

2011. éyl CXC, törvény a
nemzgti
köznevelésról a. § (l) a)_

u)
2011 CL}§OaIX. tv.
Magyarorszác he$
önkormÉnyzatrtrót 23, §

J- Nemzetközi
vePenyeken yaló részvÉtel '

-

srakközépiskolai, szaklskolal, nemzetiségi nevelés-
oktaűs, kollégiumi ellátás, Köznevelesi
H ídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,
felnőttoktatás, szakközépiskoIai, szakiskolai, nem-
retiségi nevelés-oktatás, kollégiuml ellátás, Körne-
velési
Hídprogramok keretében fotyó nevelés-oKatás,
feInőttoktatás,
Szoc|álls, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások/ellátások Szoclális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
§zo18áltatá5ok/el látások

2011. éü CXC, törvény a
nemze§
köznevelésrót 4, § (1) a}
u)
}an CL)§§C}L tv.
Magyarország helyi
önkormányzatairót 23. §

7.2.1 Az alapítrrány közlrasmú §zolgáltatá§aiMl az alapítványi cóloknak rnegfelelően bárki
tésresühet,

7.3J Az alapítrrárry a működósének, szolgáltatá§aina&, azok igénybevéte§ módjának nyilvánosságít
a www.deakgyoí.hu internetes honlapjáD, az alapíMny szélátlyén elhelyezett hiíd€tőtáblán
biztocítja. Az éves besámolót és a köáasznrúsági melléHetst m;ndeu év május 3l. "apjáig a
www.deakryor.bu internetes honlapján é* az alapíMny szelfielyéu kíhelyezett hird§tőtáblán
lr,őmétnszl,. SrsW.37. § (3) bekezdés d,) pon§a]

8, Az alrpítváuy j€UÉg§:

8.1,/ Az alapítrrány uyiton,.ahboz brármely hanivagy ktitf§ldi tarmészeies és jogi személy bármikor
az Alapttvány fennállása alaít tetszfus §zprinti varyoni hozrájfudbssal csatlako*at. A
csfltlakozá§ ténye a csttlakozót nen minősíti alapí,tóvá, alapítói jogok*t uem gyskor§lh*t. A
o§etl§kojuót megilleti azouban áfi a jog, hogy javaslatot tesye" a kruatórium résuóíe a vflgyoni
juttatásának felbasalálására vonatkozoan.

8.2,/ Az alnpítvfury közvetlen potitikai tevék€nynéget nem fotyta| s?-gvarfrtlpártoktól ffiggetlen ús
azoknak ailyas támogaüíst nem nyujt, Ww. 34. § (l) bekezdés d,) ponti
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Az alnpítvány ídőtnrtamn:

Az alapítványt határozatlan időtartarnra hozta létre az atirpító.

l0. An d;apítványi va§lon fsihn$nál§ral

l0,1,/ Az ataPÍtvánY mindenkori yocro* kia{rólag a jele,t alqpító okiratban megietölt célok
megvalóaltásárn hasroálható fel. Az alaptói va§onri"r a kuraiorium g""dálkodik

L0,2,/ AlaPÍtrránYi célragz€lapítá§korivaryonés annakte{ies hozadék+ továbbáazalapítástkövgtóen
az alaPÍfváaYi szjmlára érkezó kÉszy'enzadonány tel3es Osszege 

"*gy 
ui"r-e*urtt* nyrijtott

adomány fordítható.

l0,3,/ 49 alan|w{r varyon frlhe§Pálá§u_ uTF T egyeai kérelnek alapJán a támogatásotról
elfogadott penziiryi telv * haüírozat alapjan 

" 
kurfró.i'- doot. 'J'

10,4,/ ÍÍa a csatlakozó támogató rende{yz9tt 3syoni juttaüása felhnsrrrálásáról, úgy rendelkezése
érvényesiiléséröl a kuratórir:m gondoskodif

megvalósításával közYetlenüt ös§zsfrggÉ§bEn és annak Ó.U.leU."" ,*}cttnem veszélyeztetve., végez. lEcty. 34. § (1) bekpzdé§ b.) pont]
\

70,6,1 * Az alaPÍtváaY a gazdálkodrása §jqT.€lért eredményét ne,n osztja fe\ aztaz alapító okiratábanmegbatározofi forűt3a tgÉtv.34, § 1rl u*"áÉr;Íp";ri
10.7.1 Az atapífuány befektetési tevárenységet uem végez.

l0,8,/ Az_ alaPÍtvránY a varyonát íníga§ kaalaíoá§ú ertó$apírban tmtja vagy te§es egés#benvállalkozásla adhatja A köáa§aú cél érrdekébon nem csak a kamntg1 és a vállalkoásjÖvedelme haqtrálható fel- Miv,e|az,alagitványi vagy9n összegszerüsée" jnyitott 
"raprt"arylelőne nem határoáaio meg ezért atényLges Óssz"fngJr"t"*Ü""et"reÖ1 a }uratórium dönti elazt, hory hánY oélnat, prograffiak, sze*ayrit á *iry* o*-*Ó"*r"éggel adja a

Áz alaPÍtvánYbÓl támogatásban rÉsze§ülüi Hvánó személyek pályá;zrtst nyírjthafuiak be. A
egY.e§. taeiai jogosultak az adományoztisbú dfiaű része§üök nevérejavaslatot tenni. A jivasÉttetelná,}ötelesek n$rae*e- u**i 

"" uaott t .ot* (pL amnkaközósségük) által kiala!ított vélemeiryt.
A PálYrázatok és javaslaíok ataPjrán a titkrár készíti 1l,a jelölőlistát, amelyre a tánrogaásrajavasolt élo§ programo\ ill. személyek nsve felkáfi, A kúúri"m a jelölóüstára
fclkerÜltekből sravaua,meg azokat a szúnetyeket - egyszerrl szóüibbséggel -, anelpyalcikaz adomáaYoásban részesiilaek Akuratórium tagia i§ Ó§z§sitlhet xj.zá§Ű*, ebben az esetbsnszarraaísra -- saját személyét illetöen -nem jogoút

ll'gt 
.{ 1Sron rebamnaesa ktirében reprezentatlv célú költaógek kifizetóge vouatkozásában(mcghívott vendége§ elbadók soaun*n ;encpe* u;enáemrg ;ffi;H-", ffiffiöffiiffi;rfibiztosítá§a, stb.) éves színtou mindös§ao;til1:}óS0b,- ri'Ot *ur*r"ilriot össreghatádg ahÍatórium elnÖke Önállóan, a kuratórirrm t *trrreÍ aontese néll*til jogosult rendelkeari, éskífi zgtóst te[iesíteni.

3
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1l. Az elapítvány lig5lvezetó szery*i 
\

1 1 ,l./ Az alnpító az alapltvány tlagyonánnk kemlésére bt ö, t€rmészetes személyböl álló huatóriumot
neYez, A }uratórium tagif,i maguk közfrt válnsztják meg a kuratorium elnöksí határoeatlaf,
idörg.

Akratórium eln_öke

Kovácrné Zimborfu Ágnes (an: Magyar Éva, 9024 Gy6r, §ajó u. 32.)

Alqtíttorftlmtitkára:

Nuszerné Farkas Tltanílla (an:

A kurat_órium további tagi aí :

.{z3rnPÍtválv képviselője a kurrtódum etnökB & tittcíra, atdk önáltónn külön-külön is, általánoc
jogkörrel k§pviselheük az alapítványl

1 1 .2,/ A kuratóriurni taBok lij§lölóse hatúrozatlan idöre szól. A tuíatóriumi tagokat az alapító jelóü ki, s
tisztség a$nak elfogadásával jöa léto,

I jetenle+ kJíatóriumi tagok üsáségüket elfogndük, aá társadalmi munMban végák, ezk,
}utÖn dijazás Őket nem illeti meg. ra ige?§lí és a srü}sóges költségek a krrrattr iom felé
elszámolhatók Bizonyos időszakokban jelentkeá többtefuunka esetéo a }uratórir:n egyes
tagiainak düat §zalraáat meg.

A hffatóri,lmi tag§ágpp g§afiník
- a tsg balálával,
- lemondiisával,
- 

1 Ptk, l:22. § (1){6) b*kezdósében, továbbá a Ptk 3;397. § {3), (4) bekezdésÉben, a Btk.
Ól.§ (2) bekezdés i)pontjában ós az Bcfu. 38. § - 39. §ó8ü fogialt osszererUoteúensógi
és kizáró okbekövetkeztével, foglalt össreférhátetleü§Ógi es tÜnrO okbekövetkeztóveío- a Ptk 3;398. § (2) bekeudése szerinti vissfiahivá§*nl

4
,I

\--

- Csenger Ferenc an: Karikó Katalin

- szarrras krisáina
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11.3,1 A kuratórium biztosítjn az alapítványi cólok folpmatot megvalósítá§át, ebhoz megteremti a
szfi}sÉgos §§zköz és feltételrend§zsrt" Dönt az alapítványhop órkezett adományok elfogadásáról,
illetve, visstüuta§ítá§áíól,

Az nlapíWány munlcnvállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórirrm gyakoro§a,

11.4./ A Kwutoriumot éveate legaláSb §g}r§zof össze kell hirmi írásban, igazolhaó módon. ÍresUeti
ignzolható módou töíténó kézbesltÉsnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként,
továbbá a tagnak az eletíronj}us levelezési címére történö kéeÜesítÉs aaal, hogy n kéóesítés
visszaigarclá*ra kediljöu (eleklronikus tértivevény),

11.5./ Akuratórium f§lgdats eltátása soráü határozatait nyilvános ülés tartásávat bzza meg. [Ectv. 37. §
(1) bekezdés]
Az Üést a krrratórium elnöke hívja össze megbívóval. A megbívónak tartalmaaia kell az
alapítuíny nevét és szelfielyé! továbbá a kuratórirrnri ülés belyé| idöpoatját és a napirendi
Pontobt. A meghívót a }ilíetóriumi tagoknak igazolt mfion és olpa idóben kell megtüldeni,
hogy a meghívó kézhemétsle és a krrratóriumi ülés idöpontja között legelább 8 nap elteljen

11.6./ A lnrratorium elnöke gondoskoük arról, hog7 a meghívót az alapítvány bontapján, illetólag az
alapítvány szélrüelyén olhelyezett hirdetőáblára kifiiggessze,

t

',, 1t.7 J A kuratórirrm al{<or határozatkepes, ha azon legalább öt tag jelen van. íIat&ozaát -*ha az alapító okirat másk§nt uem rendelkeÁk - az öiszes tag jélenl*e esetén egyszerü
szótöbbseggel, míg öt tag esotén egyhangulag bowa. Az alapítvány szímviteli besz{molóját
és a közbasaú§ági melléktetet írásos előterjesxés alepján a jelenlévő tagok egyhangíl
szavazatával a kuraórium hagyja jóvá a íárgyévet követő év május 31éig,

Ahatározat meghozatalakor nem savazhat a4
a) akit a határozat kötelezettség ya§y felelösség alól mentesít vary a jogi szenély terhere
másfat' ta elóuyteir részesít;
b) akivel a haíározat szerint szerzödést koll kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell inütani;
d) akinek olYan hozzátartozójaérdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vary
alapítója;
e) aki a dÖntésbeir érdekelt más szervezettel többsógi befolyáson alaprrló kapcsolatban á1l;
vagy
f) aki egyébként sze,mélyesen Érdekelt a diintésben.

1 l ,8/ A }uraÍÓrium a batározatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettotkel a hatirozat meghozatalát
kÖvető 8 uapgl b9!ii1 Írásban, igazolható módon is közü a határozatnak az alapítványionlapján
tÖrténő kÖzétételévet gwidejűleg. A kuratórirrm az Atapítvárry számviteü beszánolójái'és
§zhasmrírsági mellókletét, továbbó működósének edstait L auPtvany honl*pján tnaáÉnrug,
[E§tv, 37, § (3) b) poat] ,

l1.9./ A kuratórium klitgleg gondoskodni olyan nyilváatnrtás venetéséfől (llatfuomtok Könyv,e),
amolYbÖl a dőntésének tartalffia, idöpontja és hatálp, illetve a döntést'támogatók ós elleirzöÍ
§ááfiraíánya (ha lehetséges, szemólye) megállapítható, [Ectv, 37. § (3) bekezdd a.) pont]

A hratórium tevékenységo, illsh,s az atapítvány működése során keletkezett irato}ba
személyazonosságrának ignuolását ón érdekener valOidnírsítérót követóen, - a személytsógi és

{L



más alkotrnányor jogok tisáelotben tsítá§ával - az alapítvány szétrholyén bárki betekinüet, Aziratbetekiatést a }:urntorium ehÖÉ ,aH yertara uieíut,kuíatóriuni tag ar igé,ny bejelentésétkövető 8 naPon belü az atapítvány s"éÍÍ"iidÜ;Jíii* [Ectv. 3?. § (3) úekezdés c.) pontJ

11't0'/ A lfiratóriuÜl_H:l_Saás nem illeti meg, amnbau igazolt készkiadásai§ költségoikmegíédtésére igénfi taftúhae.

1 l. I l / A krrratórium örökös tiszteletbeü clnöke:

Békést István atapíó (

A ti§áeletbeli elnök nem kópvioeli az Atapítványt és a kuratórium ülésein sinos szavaaati jog4de ott megielenhet ós elrnondbatja veiáeny,út."

12. Összefórhetetlenségi szabályok:

l2'Ll Yerető tisztségvisel9 *_u_,*gÉorí' gT.nély lehet, akinek cselekvóképességót a tevékenpégeellátásához szükséges köóei nem korlátoá'
Ha a vezetó t'§4':.lÖ j9e':ryTéYl a jog személy köteles kijetölni aá a természetesszemélYt, aki-a._vezetó fi'*ég"i*eroi Íeíaaa'toÜt'iJvÉben e[aqia. A vezető üsztségviselőhei vouatkoá szabáIyokat a kijebít személyre is attatilmi tett.

', j, vezető tisztségviselö ügyvezetési felfiHit *ffif.r*o köteles etlábi.

Ne'n lehet v7rtő tisztségviselö a?. akit bíincselelrmeny elkövetése miatt jogerősen

ifr'.ffiuxíffimÍ,Jfirt Ji l*Ü,no,*,"o 
-elóélethez 

tr ődó' tá..á";;
Nem lehet wr,ető tisáségviselő 

= 
S' e fogtalkozástól jogerősen eltiltotak Ákit valanelyfoglalkoá§tól jogerőe uiroi ftektei ertihottdaz 

"rtirterir:'tarY" 
arn * itaetbeir magielölttevékenysóget fo-lytató jogi szemé_ly vezetö üré8d-*rujo nem lehü'

ilffi* vezetÖ tisx'égÚ*elö, áki toztigysktöiá,iiiJ rfu* uáil *r.tt ált (Btk 61.§ (2) bek_

Az eltiltást kimondó batáíozstben megszahtt időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az, akitelültottak a vezető tiszbégviselői tev&enyregtől

l2'2'/ 
fif:** 

kedvezménYezettje és annnk közeü houÁtar:ozija §em lehet a lilratóíiunn
Az alaPÍtó /alaPÍÓi jogok gYakorlója/, jlletőles töwényes képviseloje és közeü horuátaftozoinem lehetnek többség6en a hrratóriurrrb*. 

--o -*- ' -'

l2'3'/ A kuratórÍun batlrorathozatalában uem vehet résá aa a szsmóly, aki vagy akinek közelihowÁtartozója abatÁroz,atdrrjá" tot"rLitres Öráurorréfi;í;*.uii, *ry bármilyenmás előnyben részesül, iu*t"" u **gttit-raoi"s-gfi!ö} egyóbként érdekelt,

Nem minósiil elónpek a kőzhasznú szervezet oél sr.§dnti juttatásai kEreteben a bfuki általmegkötés nélkül ígénybe vehotő uTpéTb*! *ilúI*rá* il!p*_* egyesüIet által tagiáüak, atng§ági joBvi§zonY alaPján nyújtott, reiasito otinÜiÜÖref*r*ro cél szarintíluttaés. [Ectv, 38, §(l) és (Z) bekezdós]

t2'4'/ A kÖz;hasmÚ.§z*I9zet megszítnését követő hárcm évig nen lehet más közhasroú §fforv€zstvezets tisatséryiselője au a *ur*eÜ -;Ü*iJ#bi** orv* közhasanú sr-ewezet verctötisztségviselöje volt - 
-*"ut 

*"g*-riberái *;s.luáffiürb.- legalább egy éúg *,
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a"i anrolY jogutód nélkÜl szÜnt meg úgy, bogy az átlamí ede é§ vánrhaóeúgnál nllvántartott adó-
és vfuntartoását nem egyenlít§tte ki, \

b./ arrretlYcl su§mb§n uziUrsei,adó-'és vánhatóság jelantös összegü Édóhiányt táft f€l,
o./ amellYel szemben az állami $ó-_és v_ághatoság üzletlezárás i*erx*aasi atkalmezott, vagy
íizletleárást helyettesítö bírságot tzabott ki,
d./_arnolynek adósrárnát az fllemi adó_ és vámhatóság az adózás rendjéról rzóló törvéay szoriütfelftiggesztettevagytörölte - 4----

A vezatŐ_tisztségviselŐ, illetve az ennBk jelölt személy köteles valamennyi érintett
kÖáasznÍr sz§rvezst§t előzetesen ájékoxauri arról, hogy ilyen tisztséget efudejüleg
más köz:lraszr.rlú szertezebél is betiilt. [Ectv. 39. $ (li é, Ó hkezdésJ

Az alaPÍto okiratban TP r*9ályo3.1t 
\1ra*9u9 a Polgfui Törvénykönywől sáló 2013. évi V. fiirven5 az

9gYestiJé9i 
jogrÓl, a kÖáaszn{t jogállásró! valamint u oirrit szervezetek mflködéséről és támogatrásáról szótó2011, évi cL)o(v. törvény rendelkezéseit kell megfetelően alkalmaani.

Győr,2al9. március 12.

-

?"t^d c-
Papa§ri C*"il

alrpító jogoknt gyakorló személy

dr, Pardavi Lásztó ÜgJT{ igazo-lja hory vzen módosításotkal egysóges szgrkgzgbefoglalt létesítö okiratogpéges szerkezetbe foglalt szÖvege n-gf"l"t a 2019. márciug 1z_i atapitoi údosítása atapján hatólyostartalonnak

Az Alapító okiratot egpéges sze*ezetbe foglatta fu ellenjegyezte :

Dr. Pardaü László ügyvéd

§rfr-lt9son§oplon Megyei Üsyoédi KBmafa, KA§Z: 36066896
Győr, ZOtg. március 12.
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