
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIT ALAPÍTVÁNY 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tekintettel arra, hogy  

 

- a VIVIT Alapítvány 1992. március 20-i alapításának fő célja a Deák Diák Általános 

Iskola (korábbi nevén: Deák Téri Általános Iskola) oktató-nevelő munkája technikai és 

szellemi feltételeinek javításán keresztül a gyermekek oktatásának legmagasabb 

színvonalon történő biztosítása; 

 

- a Deák Téri Iskola Fennmaradásáért Alapítvány 1993. február 17-i alapításának fő 

célja a Deák Diák Általános Iskola (korábbi nevén: Deák Téri Általános Iskola) teljes 

tantestületének és diákságának együtttartása az új épületben, ezáltal az iskolai 

közösség fennmaradásának biztosítása; 

 

- a két alapítvány hasonló célok érdekében tevékenykedik, az erőforrások jobb 

hasznosítása és a célok hatékonyabb megvalósítása érdekében a mai napon 

elhatározták a Deák Téri Iskola Fennmaradásáért Alapítvány beolvadását a VIVIT 

Alapítványba; 

 

- az egyesülő alapítványok a Deák Diák Általános Iskola támogatása érdekében a  

 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben,  

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben és a  

 Civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben  

 

foglalt követelmények szerint elfogadták a VIVIT Alapítvány beolvadást követő 

alapító okiratát az alábbi tartalommal, határozatlan időtartamra.  

 

 

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 

1. Alapítók 

 

(1) Szabó Gyula tanár   Budapest, V. Rumbach Sebestyén u. 20., 

(2) Solymári Éva tanár   Budapest, XXII. Tatárka u. 10/b., 

(3) Farkas Györgyi tanár  Budapest, XVIII. Ákos mester u. 8.a., 
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(4) Szarvas Zsolt tanár   Budapest, XVIII. Kétújfalu u. 19,  

(5) Czudor Éva tanár   Budapest, VI. Mozsár u. 9., 

(6) Jánoshalminé Völgyi Zsuzsa Budapest, X. Kiskert u. 6.b, 

(7) Korcsmárosné Dr. Bassa Lia  1075 Budapest, Síp u. 16-18. 

(8) Dr. Szűcs László    1052 Budapest, Párisi u. 7. 

(9) Sárik László    1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10. 

(10) Wietecháné Pongrácz Gabriella  1052 Budapest, Károly krt. 20. 

(11) Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit  1037 Budapest, Szélvész u. 5. 

(12) Dr. Nagy Erzsébet    1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 5. IV.em. 32. 

(13) Pais Károlyné    1107 Budapest, Somfa köz 8. 

(14) Steiner Tamás    1116 Budapest, Újbarázda u. 3. 

(15) Dr. Kovács József    1022 Budapest, Felvinci út 15. II. em. 7. 

(16) Csicsmanné Baksa Márta   1102 Budapest, Kőrösi Cs. u. 9. II.em. 9. 

(17) Mikó Eszter (Tóbiás Áronné)  1095 Budapest, Soroksári út 38-40. V. em. 14 

(18) dr. Xantus Judit    1051 Budapest, Deák F. u. 21. III.em. 21. 

Az alapítói jogok gyakorlására az alapítvány kuratóriuma jogosult, beleértve a jelen alapító 

okirat módosításának jogát is.  

A kuratórium a saját tagjaival és vezetőjével, valamint a kuratórium ellenőrzésére szolgáló 

személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat. A kuratórium által nem 

gyakorolható alapítói jogokat a nyilvántartó bírság gyakorolja.   

 

2.  Az alapítvány neve: VIVIT  Alapítvány 

 

3. Az alapítvány székhelye:  Deák Diák Általános Iskola  1081 II. János Pál pápa tér 4. 

 

4. Az alapítvány vagyonát kezelő pénzintézet:  

 OTP Bank  Nyrt. 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9. 

 Bankszámla száma:  11705008-20429698 

 

5.  Az alapítvány célja: 

a. A Deák Diák Általános Iskolában (régi nevén: Deák Téri Általános Iskolában) az 

oktató-nevelő munka technikai és szellemi feltételeinek javítása: 

 a gyermekek sokirányú fejlődésére, tanórán kívül és belül újabb lehetőségek 

megteremtésére, (pl. csoportbontások, erdei iskola, pályázatok, versenyek 

kiírása stb.) 

 önköltséges erdei iskolák, táborok és egyéb iskolai programok támogatása, 

(hogy azok a diákok is részt tudjanak venni, akiknek szülei nem tudják vállalni 

a költségeket) 

 tanári továbbképzések támogatása 

 tanórán kívül és belül újabb oktatási-nevelési módszerek bevezetésének 

támogatása 

 eszközök, felszerelések pótlása 
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b. Az iskolai szerkezetváltás, valamint új pedagógiai programok kidolgozásának 

elősegítése (egyének és csoportok által, külső és belső előadók, szakértő meghívása, 

alkalmazása stb. 

c. A Deák Téri Iskola hagyományainak megőrzése, színvonalas, világnézet-semleges 

közoktatási tevékenységének fenntartása, szellemiségének továbbvitele, az oktatói – 

nevelői munka fejlesztésének elősegítése. 

d. A sokszínű, eseményekben gazdag diákélet fenntartása, saját komplex tantárgyi, 

kulturális és sportversenyeivel, erdei iskolai programjával, biztosítva a gyermekek 

személyiségének sokirányú fejlődését.  

e. Anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása a Deák-Diák Általános Iskola közoktatási 

intézményként való fennmaradásához és munkájának továbbfejlesztéséhez (12 

évfolyamos iskolává válásához).  

 

6. Az alapítvány induló vagyona: 96.000.- Ft azaz kilencvenhatezer forint 

  

 

7.   Csatlakozás az alapítványhoz: 

 Az alapítvány nyitott, ezért az alapítványhoz adományozóként csatlakozhat 

állampolgárságra való tekintet nélkül minden magyar és külföldi magán-, illetve jogi 

személy, aki jelen alapító okiratban megjelölt célkitűzéseket magáévá teszi és azt akár 

tárgyi, akár készpénz hozzájárulással támogatja. 

A csatlakozó nem szerez alapítói jogokat.    

 

8. Az alapítvány szervezete, összeférhetetlenségi szabályok:  

 Az alapítványi vagyon kezelését és felhasználását az alapítók által felkért  6 tagú 

kuratórium végzi, akiknek a megbízatása határozatlan időre szól.  

   

 A kuratórium elnöke:  Pétery Katalin 1172 Budapest, Hártya u. 41/a 

     anyja neve: Németh Katalin 

     A kuratórium tagjai: Fabó Katalin  2162 Őrbottyán, József Attila utca 51. 

     anyja neve: Kapi Katalin 

     Ambrus Krisztina 1173 Budapest, Sima u. 37. 

     anyja neve: Gál Eneh Erzsébet 

     Balás Rita  1144 Budapest, Csertő u. 12-14. 

     anyja neve: Komáromi Anna 

     Laczik Ágnes  1111 Budapest, Budafoki u. 10/a 

     anyja neve: Pásztor Éva 

  Dr. Várnai Andrásné 1192 Budapest, Bercsényi u. 63 

    anyja neve: Pauer Gizella 

 A kuratóriumi tagok megbízatása megszűnik, ha  

 az alapítók a megbízást visszavonják a kuratóriumi megbízatás lejárta előtt az 

alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén. 

 a kuratóriumi tagok lemondanak,  

 a kuratóriumi tagok elhaláloznak 
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 a kuratóriumi tag cselekvőképessége a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

korlátozottá válik, 

 a kuratóriumi taggal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezik. 

 

Új kuratóriumi tagot az alapítók bízhatnak meg. A kuratórium felelős az alapítóknak az 

alapítvány munkájáért. 

  

 A kuratórium tagja: 

- feladatait személyesen köteles ellátni; 

- az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

- nem lehet, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 

nem mentesült. 

- nem lehet, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  

- nem lehet az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója. 

- nem lehet az alapító és közeli hozzátartozója.- nem lehet az alapítvány 

kedvezményezettje. 

- nem lehet, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  

- nem lehet, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

 Kuratóriumi titkár: Gyirkis Dénesné 1204 Budapest, Nyitra u. 19. 

     anyja neve: Hrek Ilona  

     

9.  A kuratórium működése: 

9.1. A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak 

szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító 

okiratban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosításáról. 

 

9.2. A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.  

9.3. A kuratórium az üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja, döntéseit egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Kötelező a kuratórium összehívása, amennyiben bármelyik 

kuratóriumi tag a téma megjelölésével azt kezdeményezi 

A tárgyalásra kerülő napirendi pontokat a kuratórium ülésén vagy ülés tartása nélküli 

határozathozatallal fogadja el.  

A kuratórium ülései nyilvánosak, azt csak jogszabályban meghatározott esetekben és a 

személységi jogok védelme érdekében lehet korlátozni.  

.  

A kuratórium ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. A határozat tervezetét a kuratórium 

tagjainak írásban kell eljuttatni – nyomtatott vagy elektronikus úton. A tervezet 

kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy 

szavazatukat megküldjék. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább 
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annyi szavazatot megküldenek, amennyi szavazati jogot képviselő kuratóriumi tag 

jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, azt össze kell hívni. A szavazásra 

megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül - ha valamennyi kuratóriumi tag 

szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától 

számított 3 napon belül - megállapítják a szavazás eredményét, és azt további 3 napon 

belül közlik. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 

szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

A kuratórium a döntéseit határozati formában hozza meg. Üléseiről és döntéseiről 

jegyzőkönyvet vesz fel a jelen lévő kuratóriumi tagok aláírásával. 

9.4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, 

 az alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása. 

 

9.5. A külső szervek felé a kuratórium elnöke és egy másik kuratóriumi tag/titkár  

együttesen jogosult a képviseletre.  

9.6. A kuratórium tagjai utalványozási jogukat mindenkor akként gyakorolják, hogy 

közülük az elnök és  egy másik kuratóriumi tag/titkár együttes aláírásával jogosult az 

alapítvány bankszámlája felett rendelkezni. 

 

9.7. A kuratórium elnöke és tagjai költségtérítésben és tiszteletdíjban nem részesülnek.  

 

10.  A kuratóriumi titkár feladatköre:  

 összehívja a napirend közlésével és előkészíti a kuratórium ülését; 

 gondoskodik a kuratórium határozatainak végrehajtásáról; 

 képviseli az alapítványt együttes aláírással; 

 gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról; 

 jóváhagyja a kiadásokat és gondoskodik a kifizetésükről az éves költségvetésnek 

megfelelően;  

 gondoskodik az alapítvány könyveinek vezetéséről. 

 

11. Az alapítvány gazdálkodása: 

 11.1.  Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében  

 gazdálkodik vagyonával; 

 forrásaiból a kedvezményezettek számára támogatást nyújt; 

 további támogatásokat, adományokat gyűjt és pályázatokon támogatásokat szerez. 

11.2. Az alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, amely az alapítvány bevételeit és 

kiadásait tartalmazza. Éves gazdálkodásáról éves beszámolót készít.  
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11.3. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 

gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A vállalkozási tevékenységből származó 

eredményt az alapítvány céljára kell fordítani.  

 Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 

alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.  

11.4.  Az alapítvány hitelt nem vehet fel. 

11.5. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítani.  

11.6. Az alapítvány céljának megvalósítására teljes mértékben felhasználható az alapítvány 

vagyona: az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, az alapítványt támogatók 

vagyoni hozzájárulásai és azok hozadékai valamint az alapítvány vállalkozásaiból befolyt 

összeg illetve az egyéb bevételek és hozadékai.  

11.7.  Az alapítvány vagyonát csak a jelen alapító okiratban meghatározott célokra lehet 

fordítani, átlátható módon. Az alapítvány vagyonának terhére pályázatokat lehet kiírni és 

ezek alapján az alapítvány céljaival összefüggésben költségtérítést, ösztöndíjat vagy 

támogatást nyújtani. 

11.8. Az alapítvány esetleges megszűnése esetén az alapítvány vagyona – a hitelezők 

kielégítése után – az alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a 

nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.  

11.9. Az alapítvány és a kuratórium közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, 

szervezete pártoktól független és azoknak sem anyagi sem erkölcsi támogatást nem 

nyújthat. 

 

12. Záró rendelkezések: 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv. illetőleg az 

alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Az alapítók képviselője az okiratot elolvasta, azt mindenben az alapítók akaratával 

megegyezőnek tekinti, és az alapító okiratot aláírásával megerősíti. Egyúttal igazolja, 

hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 

módosítások alapján hatályos tartalmának.   

 

Budapest, 2014. december 10.  2015. június 10. 

 

 

  

   ……………………………………                ..........................................................                                                                                                                                     

Solymári Éva                             Somogyi Ágnes      

  VIVIT Alapítvány                   Deák Téri Iskola Fennmaradásáért Alapítvány 

           Alapítók képviselője                                        Alapítók képviselője                                                                                                                   

 


