ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)
amely abból a célból készült, hogy az 1.1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény ) 74/A-74/F. §-ai alapján, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV.
törvény alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint:
1. KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEK AZ ALAPÍTÓ TEKINTETÉBEN
1.1. Az alapító:
Fejér Megyei Mérnöki Kamara
1.2. Az alapító székhelye:
8000 Székesfehérvár Távírda utca 2/a.
1.3. Az alapító képviselője:
Dr. Szepes András József a Fejér Megyei Mérnöki kamara elnöke
1.4. Az alapító a 2.3. pontban meghatározott célok elérése érdekében a jelen alapító okirat
aláírásától számított nyolc napon belül az OTP banknál megnyitott bankszámlán egyszeri
átutalással elhelyez összesen: 1.000.000.-Ft-ot, az alábbiak szerint:
Az alapító vagyon összesen: 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint.
Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat
6. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a
kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.
2. KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEK AZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
KÖRÉBEN
2.1. Az alapítvány neve: A Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány
2.2. Az alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár Távírda utca 2/a.
2.3. Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja, hogy a mérnökhallgatók, a pályakezdő fiatalok, az első munkába lépők
számára megfelelő támogatást nyújtani ösztöndíj, felkészítő tanfolyamok szervezése,
kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése révén.
Segítséget kíván nyújtani az utolsó éves tanulmányok nyugodt végzéséhez, az optimális
munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes
információs vonal (zöldszám, Internet) elérésével a lehetőségek bővítése. A célok
megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.
Az alapítvány célja továbbá Magyarország határain belül és kívül működő mérnöki
közösségek kölcsönös megismerésének elősegítése, a meglévő sokoldalú regionális
kapcsolatok fenntartása és erősítése, továbbá a regionális mérnöki teljesítmény legfontosabb
példáinak bemutatása.
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2.4. Az alapítvány tevékenysége:
Az alapítvány támogatni kívánja a hazai műszaki felsőoktatásban részt vevő hallgatókat, a
számukra kiírandó kiválósági ösztöndíjjal, kamarai diplomadíj pályázattal, a fiatal
mérnököket innovációs díj pályázati és támogatási rendszerének elindításával és
működtetésével.
Az alapítvány támogatni kívánja a legsikeresebb megyei mérnöki alkotásokat bemutató
kiadványok készítését és megjelentetését. Az alapítványi díj odaítélésével támogatni kívánja
színvonalas szakmai cikkek megalkotását.
Az alapítvány nyitott minden, a fiatal mérnökök fejlődését segítő támogatás megnyitásával
és fenntartásával. Ehhez széleskörű támogatói kört kell létrehozni.
3. VÁLASZTHATÓ RENDELKEZÉSEK AZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
KÖRÉBEN
3.1. Az alapítvány rövidített neve: 3.2. Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése:
Foundation for Fejér County Engineers
Stiftung für Ingenieure im Komitat Fejér
4. KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEK AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐSZERVÉVEL
KAPCSOLATOSAN
4.1. Az alapítványi vagyon kezelőszervezete az Alapító által létrehozott Kuratórium. A
Kuratórium elnökét, tagjait és titkárát határozatlan időre az Alapító kéri fel.
4.2. A Kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve.
4.3. A Kuratórium feladatai különösen:
4.3.1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló
és közhasznúsági melléklet elfogadása, ezek ismertetése az Alapító vezető testületével és
nyilvánosságra hozatala az interneten.
4.3.2. Az éves költségvetés elfogadása.
4.3.3. Döntés a kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység
folytatásáról.
4.3.4. Döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról.
4.4. A Kuratórium öt tagból áll.
4.4.1. A kuratórium elnöke:
Gergely Edit (név)
8000 Székesfehérvár Berényi u. 1/a. (lakcím)
Anyja neve: Pálfi Olga
4.4.2. A Kuratórium tagjai:
Klein Pál (név)
2400 Dunaújváros Szilágyi E. út 8. 1/1. (lakcím)
Anyja neve: Schmidt Teréz
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Kiss Tamás (név)
8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1. (lakcím)
Anyja neve: Ládás Valéria
Seebauer Márta (név)
8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. u. 10. 7/21. (lakcím)
Anyja neve: Héjjas Éva Rozália.
Ladányi Gábor (név)
8000, Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 47. (lakcím)
Anyja neve: Babos Ilona.
4.5. A kuratórium tagjai tisztségének időtartama az Alapító döntése szerint határozatlan
időre szól.
4.6. A Kuratórium tagjai tisztségének megszűnése:
4.6.1. Lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba vételével.
4.6.2. A törvényben meghatározott ok bekövetkezte esetén.
4.7. A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazást nem kapnak, költségeik megtérítését
viszont igényelhetik.

5. A KURATÓRIUM DÖNTÉSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE
5.1. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább 3 kuratóriumi tag részt vesz.
5.2. A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik.
5.3. A Kuratórium ülését kötelező összehívni, ha azt bármelyik kuratóriumi tag kéri.
5.4. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
5.5. A Kuratórium a döntéseit határozati formában hozza meg.
5.6. A Kuratórium a határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
5.7. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani, vagy az azokat tartalmazó
jegyzőkönyveket kell megőrizni.
5.8 A Kuratórium ülés tartás nélkül is hozhat döntést, amennyiben azt a tagok többsége
elfogadja.

6. AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
6.1. Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak, ha a 2.3. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel
járulnak hozzá és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.
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6.2. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium
a tagok több mint felének igen szavazatával dönt.
7. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT RENDELKEZÉSEI A KURATÓRIUM ELNÖKÉVEL
KAPCSOLATBAN
7.1. A Kuratórium elnökének feladatai
7.1.1. A Kuratórium üléseinek összehívása.
7.1.2. Képviseli az Alapítványt.
7.1.3. Intézkedéseit a Kuratórium döntésének megfelelően, ennek hiányában az Alapítvány
érdekeivel összhangban köteles megtenni.
7.1.4. Kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol.
7.1.5. Vezeti a határozatok tárát, vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket.
7.2. A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, ilyen
személy hiányában a Kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.

8. KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEK AZ
GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

ALAPÍTVÁNY

VAGYONÁVAL,

8.1. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint.
8.2. Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak, ha a 2.3. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel
járulnak hozzá és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.
8.3. Az Alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel.
8.4. Az Alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet.
8.5. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon az alapító döntése szerint legfeljebb 80%-ban
használható fel.
8.6. Az Alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon
felhasználható.
8.7. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítványi induló vagyon, az induló
vagyon hozadéka (kamat, osztalék stb.), valamint a későbbi csatlakozók vagyoni
hozzájárulásai és azok hozadéka használható fel.
8.7.1. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt
vagyonból a Kuratórium, vagy más által kiírt pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást
nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást
nyújthat, minden olyan megoldás tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány
céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.
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9. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEI AZ ALAPÍTVÁNY
KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN
9.1. Az Alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli.

10. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT VÁLASZTHATÓ RENDELKEZÉSE AZ ALAPÍTVÁNY
MEGSZŰNÉSE ESETÉRE
10.1. Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt
alapítványi vagyon a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs vagy döntés
nem születik úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

11. ALAPÍTÓ OKIRAT EGYÉB KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSE
11.1. Az Alaptó okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvény rendelkezései
az irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.
11.2. Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll
fenn.

12. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ RENDELKEZÉSEI
12.1. Nem lehet a Kuratórium tagja az alapító, vagy más olyan személy, aki
12.1.1. az Alapító hozzátartozója,
12.1.2. az Alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb szerződéses viszonyban áll, vagy
12.1.3. az Alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll.
12.2. A Kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az
alapítót, és azt a személyt, aki
12.2.1. az alapító hozzátartozója,
12.2.2. az alapítóval, vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb szerződéses jogviszonyban áll, vagy
12.2.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll.
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13. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYÉB VÁLASZTHATÓ RENDELKEZÉSEI
13.1. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

14. EGYÉB KÖTELEZŐ ADATTARTALMAK
14.1. Az alapító okirat elfogadásának
14.1.1. helye Székesfehérvár
14.1.2. ideje 2018. ...... hónap ..... napján
14.2. az alapító okirat aláírójának
14.2.1. neve Dr. Szepes András József az alapító
képviseletében, mint a Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnöke
14.2.2. címe 8000 Székesfehérvár Távírda u. 2/a.
14.3. az alapító okirat aláírásának
14.3.1. helye Székesfehérvár
14.4. az alapító okirat aláírásának
14.4.1. ideje 2018. ...... hónap ..... napján
Az alapító okirat adattartalma megfelel a civil szervezetek bírósági eljárásokban
alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM számú rendelet 42. számú melléklet
adattartalmának.

______________________________
Dr. Szepes András József az alapító
képviseletében, mint a Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnöke
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ……………………………….

Név: …………………………………...

Lakcím: ……………………………

Lakcím: ……………………………….

………………………………………

………………………………………...
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