Az alapítvány neve: „ÉLETFÉNY” Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
Az alapítvány célja:
A szociálisan hátrányos tanulók támogatása, anyagi segítségnyújtás az iskolai étkeztetésben.
Az iskolai tanulók tankönyvellátásának támogatása.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány tevékenysége, az alapítvány közhasznú tevékenysége:
a.) Az alapítvány tevékenysége:
- Szervezi a használt tankönyvek begyűjtését, kölcsönzését, újraértékesítését.
- Anyagi helyzete alapján az arra rászorultak számára étkezési hozzájárulást nyújt,
tanulmányi segélyben részesíti a szociálisan hátrányos gyermekeket.
- Lehetőségéhez mérten ruhaneművel látja el a rászorultakat.
- Támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók kirándulását, táborozási költségeit.
- Szervezi és lebonyolítja az iskolai hulladékgyűjtést.
- Szervezi és lebonyolítja a hátrányos helyzetű tanulók karácsonyi ajándékozását.
b.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek – és ifjúsági érdekképviselet.
Az alapítvány alapítói:
Somogyiné Bársony Valéria
Bezdán János
Elek István
Nyitrai István
Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal
Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány vagyona szabadon felhasználható, így
a növekmények, adományok, mindezek kamatai.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt a létesítő
okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítania.

Az alapítvány jellege
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi magán és jogi személy értéket
megtestesítő dolog, vagyoni értékű tevékenység felajánlásával csatlakozhat.
Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat, országgyűlési képviselőket nem
támogathat, nem csatlakozhat pártpolitikai érdekekhez.

Az alapítók fenntartják a jogot, hogy a kuratórium határozatával a csatlakozást
visszautasíthatják.
A kuratórium ilyen tárgyú határozatát indokolni nem kell.
Az alapítvány fogad „célzott adományokat”, melyek alapvető célkitűzéseivel összefüggő
tevékenység megvalósulását szolgálják.
Az alapítvány megszűnése esetén a fennálló kötelezettségek teljesítése után fennmaradó
vagyon az Arany János Gimnázium és Általános Iskolát illeti meg azzal a kikötéssel, hogy
kizárólag az alapítványi célra használhatja fel.
Az alapítvány szervezete
Az alapító kizárólagos jogkörébe tartozik:
- a kuratórium elnökének, titkárának és tagjának (a kuratórium tagjai) megbízása, valamint
visszahívása
- Alapító Okirat módosítása
- Minden olyan kérdés eldöntése, amelyet jogszabály, az Alapító Okirat, vagy az alapítvány
egyéb belső szabályzata az alapító döntési jogkörébe utal.
Az alapítvány vagyonának kezeléséről, és felhasználásáról az alapító okiratban meghatározott
módon a kuratórium gondoskodik.
A kuratórium természetes személyekből álló 5 fős testület. A kuratórium tagjait az alapító jelöli
ki 3 év időtartamra, amely többször megújítható.
A kuratórium tagjai:

A kuratórium elnöke:

Kantár Attila
Született: Nyíregyháza, 1962.01.30.
a.n. Kabáczy Mária
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 87.sz.

A kuratórium titkára

Dr. Kondorné Rusin Eleonóra
Született: Nyíregyháza, 1966.08.10.
a.n. Mlinárcsik Mária
4400 Nyíregyháza, Béri Balogh Ádám u. 20.

A kuratórium tagjai

Marozsánné Vadon Edina
Született: Nyíregyháza, 1973.11.13.
a.n. Soltész Irén
4400 Nyíregyháza, Tujafa u. 20.
Dr. Dancs Albertné
Született: Sátoraljaújhely, 1953.07.09.
a.n.: Lengyel Irén
4400 Nyíregyháza, Gábor Áron u. 7.

Karaszné Kovács Mariann
Született: Nyíregyháza, 1964.07.28.
a.n.: Kígyós Mária
4400 Nyíregyháza, Kodály Zoltán u. 32.
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként, térítés nélkül végzik, a
tevékenységükkel összefüggő feladataik végzése során ténylegesen felmerült költségeik
megtérítésre jogosultak.
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítványi cél megvalósítását biztosító intézkedések gyakorlása,
- a belső szabályzatok elfogadása, módosítása,
- az éves munkaterv, gazdálkodási terv, költségvetés, gazdálkodási beszámoló, mérleg
elfogadása,
- közhasznúsági jelentés elfogadása,
- pályázatok kiírása, valamint azok elbírálása,
- döntés csatlakozás, támogatásáról, elfogadásáról,
- javaslatok az alapítónak kuratóriumi tag visszahívásáról,
- a nyilvántartással és a pénzkezelés ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátás,
- a tanulók egyéni támogatásban részesítése, ösztöndíj odaítélése,
- az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek, kiadások megállapítása és
finanszírozása.
A közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba betekinthetnek:
- az alapítók, ill. az alapító erre felhatalmazott képviselői,
- a kuratórium elnöke, tagjai,
- mindenki, akire vonatkozóan az határozatközlést, információt tartalmaz.
Az alapítvány képviselete:
Az alapítványt a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkára képviseli.
A kuratórium elnöke:
- Dönthet minden halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyben, azonban köteles minden
intézkedéséről a kuratóriumot a következő ülésen tájékoztatni.
- Az alapítvány ügyvitelének irányítása
- Ennek keretében a kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka-, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra vonatkozó szerződéseket kötni, és az
alapítvány esetleges munkavállalói szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az alapítvány titkára:
- Előkészíti és végrehajtja a kuratórium döntéseit,
- Előkészíti és végrehajtja az alapítvány célja szempontjából fontosnak vélt ügyekben
szükséges elnöki döntéseket.
A bankszámla feletti rendelkezéshez a két képviseleti joggal felhatalmazott személy együttes
aláírása szükséges, az elnök és a titkár.

