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RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY  
ALAPÍTÓ OKIRATA  

 
 

 
 Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító 
okirattal a Ptk. 74/A-F. §-ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra  
 

ALAPÍTVÁNY 
 
létrehozatalát határozza el a következőkben részletezett feltételek szerint: 
 
1. Az alapítók neve: 

Dr. Horváthné Farkas Ibolya 
9766. Rum, Vámház u. 2.  

 Kraft László 
9766. Rum, Ifjúság u 10. 
Móricz Ivánné 
9766. Rum, Kossuth Lajos u. 8. 

2. Az alapítvány neve: 
 
 Rumi Rajki István Alapítvány 
 
3. Az alapítvány székhelye: 

9766 Rum, Vámház u. 2. 
 
4. Az alapítvány célja: 
 4.1. Rum és környéke humán erőforrásainak gyarapítása a vidékfejlesztés 

jegyében. 
 
 4.2. Rum és környéke oktatásügyének támogatása az óvodai nevelés és az 

általános iskolai oktatás-nevelés intézményi feltételeinek javításával: 
 

a) A nevelési és oktatási intézmény tárgyi fejlesztése, különös tekintettel a 
számítástechnikai és idegen nyelvi taneszközök beszerzésének segítésére. 
 

b) Az egyes műveltségi területek eredményes oktatásához nélkülözhetetlen 
szaktantermek, kiszolgáló létesítmények építésének, iskolabővítési munkáknak a 
támogatása / technika, természettudományi szaktanterem és szertár, tornaterem, 
tanuszoda, tankonyha stb. /. Intézmény felújítás, karbantartás segítése. 
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c) Az iskolában kiemelkedő eredményt elért vagy tanulmányi és egyéb 
versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, 
tehetséggondozás elősegítése, esélyegyenlőség növelése, minőségbiztosítás. 
 

d) A nevelési-oktatási intézményekben ( óvoda, iskola ) a tehetséggondozás, 
felzárkóztatás támogatása, az elért eredményes munka elismerése. 

 
e) Óvodai, iskolai szakmai programok támogatása. 

 
f) A tanórán kívüli tevékenységek támogatása. 

 
5. Az alapítvány időtartama: 

Az alapítvány határozatlan időre jön létre. 
 
6. Az alapítvány jellege: 
 
6.1. Az alapítvány önálló jogi személy. 
 
6.2. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli 
vagy természetbeni adományokkal, vagyonrendeléssel csatlakozhat. A 
csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a kuratórium dönt. 
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 
 
6.3. Az alapítvány pártpolitikai céloktól mentesen végzi tevékenységét, 
pártoktól független, nem állít, nem támogat képviselőjelöltet országgyűlési, 
illetve megyei képviselő választáson, s közvetlen politikai tevékenységet a 
jövőben sem végez, nem nyújt semmilyen pártnak anyagi támogatást. 
 
7. Az alapítvány vagyona: 
 
7.1. Az alapítvány induló vagyona: 120. 000.- Ft, melyet az alapítók külön e 
célra nyitott bankszámlára átutalnak az alapítvány bírósági nyilvántartásba 
vételét megelőzően. 
 
7.2. Az induló vagyonból 20. 000.- Ft az alapítvány törzsvagyona, amely az 
alapítványi célok megvalósítására nem használható fel. 
 
8. Az alapítvány gazdálkodása: 
 
8.1. Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium – az alapító 
okiratban foglalt szabályoknak megfelelően - dönt. 
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8.2. Az alapítványi célokra az induló vagyon törzsvagyon feletti része, a 
törzsvagyon mindenkori hozadéka, a felajánlások, valamint az alapítványi 
vállalkozási tevékenység eredménye használható fel. 
 
8.3. Az alapítvány vagyona a törzsvagyon alá nem csökkenhet. 
 
8.4. A kuratórium az alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében 
évente dönt az alapítvány céljainak végrehajtásához felhasználható 
pénzeszközök összegéről, felosztásuk módjáról. A 4. pontban foglalt célok 
megvalósítása érdekében az alapítvány 
 

- ösztöndíjat alapíthat 
- pályázatokat hirdethet és díjazhat 
- kiemelkedő teljesítményt elérőket jutalmazhat 
- támogathat bármely tevékenységet, szervezetet, amely az alapítvány 

céljának megvalósítását elősegíti. 
 
8.5. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljának 
megvalósítása érdekében végezhet, e tevékenysége az előzőekben 
megfogalmazott célokat azonban semmiképpen nem veszélyeztetheti. Az 
alapítvány szabad pénzeszközei betétbe helyezhetők, államilag garantált 
értékpapírokba fektethetők. 
 
8.6. Az alapítvány működéséről, gazdálkodásáról a kuratórium évente köteles 
beszámolni, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, 
szolgáltatásai igénybevétele módját a Magyar Közlönyben, illetve a helyi 
sajtóban (megyei lap: Vas Népe, vagy helyi újság: Kapocs, illetve helyi 
kábeltelevíziós csatornán) nyilvánosságra hozni. 
 
8.7. Az alapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az 
alapítványi célú tevékenység költségeit az alapítványi működési költségektől. 
 
8.8. A működési költségét évente meghatározza. A működési költség a 
törzsvagyon legfeljebb 20%-a, vagy maximum 100.000,- Ft. 
 
8.9. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
kizárólag a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 
 
8.10. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás 
kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. 
 
8.11. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 
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9. Az alapítvány szervezete és működése: 
 
9.1. Az alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és vagyonának kezelő 
szerve a hattagú kuratórium. 
 
9.2. A kuratórium tagjait az alapítók kérik fel és bízzák meg. A kuratórium 
tagjainak megbízása határozatlan időre szól. 
 
9.3. A kuratórium elnöke:  
 

Zrínyi Mónika 
 
A kuratórium tagjai: 
 

 
 
 
 

 
A kuratóriumi megbízás megszűnik: 

- a kurátor halálával 
- a kurátor visszahívásával 
- a megbízásról való lemondással. 

 
9.4. Az alapító jogosult a kuratórium egészének vagy egyes tagjainak a 
visszahívására, ha az alapítványi célok megvalósítását veszélyben látja. 
 
9.5. A kuratórium elnöke és tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el, 
költségtérítésre jogosultak a ténylegesen felmerült, igazolt költségük 
mértékében. 
 
9.6. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az 
alapítvány képviseletében az elnök írásbeli meghatalmazása alapján a 
kuratórium bármely tagja eljárhat. A meghatalmazásban meg kell jelölni a 
képviseleti jog tartalmát és idejét. 
 
9.7. A bankszámla feletti rendelkezésben minden esetben együttes aláírásra van 
szükség, az egyik aláíró a kuratórium elnöke, a másik aláíró pedig a kuratórium 
egy tagja. 
 
9.8. A kuratórium a jelen alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően 
végzi tevékenységét. 
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9.9. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente két ülést tart, melyen 
meghatározza a feladatokat és meghozza a szükséges intézkedéseket az 
eredményes végrehajtás érdekében. Az ülésekre szóló meghívást a napirendek 
feltüntetésével, 8 nappal korábban, írásban kell megküldeni az érintetteknek. 
 
9.10. A kuratórium összehívása az elnök feladata, de két tag valamint a 
Felügyelő Bizottság javaslatára azt össze kell hívni. Az ülések nyilvánosak, de a 
kuratórium dönthet úgy, hogy adott kérdésben zárt ülésen határoz. 
 
9.11. A kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A 
jelenlévő tagok határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák, nyílt szavazással. 
 
9.12. Az éves gazdálkodási terv és költségvetés elfogadásáról, módosításáról, az 
éves gazdálkodási beszámoló és mérleg jóváhagyásáról, valamint a törvényben 
meghatározott tartalmú közhasznú jelentés elfogadásáról a kuratórium tagjai 
kétharmadának szavazatával határoz. 
 
9.13.Ügyvitel, nyilvánosság: 

9. 13.1. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 

9.13.2.A kuratórium által hozott határozatokról olyan nyilvántartást kell 
vezetni, amelyben szerepel a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye is 
megállapítható. 

9. 13.3. A kuratórium döntéseiről az érintetteket, a döntést követő 8 napon 
belül írásban értesíti, illetve – nyilvános pályázat esetén – a helyben szokásos 
módon, hirdetőtáblán közzéteszi. 

9.13.4.Az alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, 
valamint beszámolói közlésének nyilvánosságáról az alapítvány kuratóriumának 
elnöke köteles gondoskodni. 

9.13.5.Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokat a kuratórium 
elnöke őrzi, aki azokba - minden a működésben bármi módon érintett, vagy 
érdekelt, illetve betekintési joggal bíró személy számára - betekintési lehetőséget 
biztosít. 
 
9.14. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az éves munkaterv, gazdálkodási terv, költségvetési, gazdálkodási 
beszámoló és mérleg elfogadása 

- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása 
- pályázatok kiírása, azok elbírálása 
- javaslat az alapító felé kuratóriumi tag visszahívására. 

9.15. Az alapítvány gazdálkodása, számvitele, ügyvitele, kötelezettségvállalása 
ellenőrzését háromtagú Felügyelő Bizottság látja el . 
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9.16. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító 4 évre kéri fel. A tagok 
megbízatása meghosszabbítható. 
 
9.17. A Felügyelő Bizottság elnöke: 
 
 
 
 A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
 
 
 

A Felügyelő Bizottság tagjának (elnökének) megbízása megszűnik: 
- a tag ( elnök ) halálával 
- a tag ( elnök ) visszahívásával 
- a megbízásról való lemondással. 

 
9.18. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási 
joggal vesznek részt. 
 
9.19. Ha az alapítvány működése az alapító okirat vagy jogszabályok 
rendelkezésébe ütközik, a Felügyelő Bizottság kezdeményezi a kuratórium 
összehívását. 
 
9.20. A Felügyelő Bizottság jogosult és köteles a kuratórium működését 
ellenőrizni, ennek keretében: 

- a kuratórium iratait megvizsgálni, 
- a kuratórium elnökétől, tagjaitól felvilágosítást kérni, 
- az alapítványi vagyon kezelésének ellenőrzésében szükséges minden 

intézkedést megtenni, 
- eseti ellenőrzéseket tartani szükség szerint. 

 
9.21. A felügyelő Bizottság eseti ellenőrzésének tapasztalatairól, az alapítvány 
éves gazdálkodásáról évente köteles tájékoztatni az alapítót. 
 
9.22. A Felügyelő Bizottságot annak elnöke képviseli. A Felügyelő Bizottság 
elnöke és tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el, azonban igazolt 
költségeiket az alapítvány megtéríti. 
 
9.23. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
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10. Összeférhetetlenség 
 
10.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az  a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b) pont), élettársa (továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján  
 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő  

jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
10.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az 
a személy, aki 
 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység  

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
10.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
10.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  
 
 
11. Az alapítvány megszűnése: 
 

Az alapítvány a jogszabályban meghatározott esetben szűnik meg. 
Megszűnése esetén fennmaradó vagyonát az alapító köteles a jelen alapítvány 
céljaihoz hasonló célokra fordítani erről a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatni. 
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11. Vegyes rendelkezések: 
 

Az alapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. A 
bírósági nyilvántartásba vételt követően az alapítvány alapító okiratát hivatalos 
közlönyben közzé kell tenni. 
 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései, valamint az alapítványra vonatkozó mindenkori hatályos 
jogszabályok az irányadóak. 
 
 
 
 
 
 ........................................   .......................................  ........................................  
Dr. Horváthné    Kraft László    Móricz Ivánné 
 Farkas Ibolya 
 
 
 
 
Rum, l999. 12. 15. 
 


