
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 

Protektor 
 

 

A Mosonszentmiklósi Általános Iskola Szülői Munkaközössége 9154 

Mosonszentmiklós, Felszabadulás u. 1. attól a céltól vezérelve, hogy az iskola oktatási 

eszközei színvonalának, környezetének javítását, korszerűsítését, sportolási 

lehetőségek bővítését támogassa, alapítvány létrehozását határozta el. 

 

I. 
 

Alapítvány neve:  Protektor Alapítvány 

 

 

II. 
 

Alapítvány székhelye: 9154 Mosonszentmiklós, 

             Fő út 1.* 

 

 

III. 
 

Alapítvány célja: 
Az alapítvány célja, hogy az alapítvány hozamából oktatási eszközöket 

vásárolhassanak, az iskola udvarát, környezetét a gyermekek mozgásigényének 

megfelelően korszerűsítsék, javítsák, valamint - mivel az iskola se tornateremmel, se 

sportpályával nem rendelkezik - a sportolási lehetőségeket bővíthessék. 

Az alapítvány politikai pártoktól, mozgalmaktól független, az ilyen természetű 

kapcsolat létesítését a jövőre nézve is kizárja. 

Politikai pártoktól támogatást nem fogad el. 

Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem is támogat. 

 

 

IV. 
 

Az alapítvány vagyona: 
 

A fenti célok megvalósítására 5.000.- Ft, azaz Ötezer forint alaptőkét biztosítunk. Ezen 

összeget az aláírástól számított 15 napon belül a Lébény-Kunsziget 

Takarékszövetkezet Mosonszentmiklósi Fiókjánál nyitott letéti számlára fizetjük be. 

 



Az Alapítványhoz való csatlakozás nyitott. 

A későbbiekben csatlakozó tagok által történő befizetések - a kuratórium döntésétől 

függően - vagy az alapító vagyont növelik, vagy pedig közvetlenül alapítványi célra is 

felhasználhatók. 

 

 

V. 
 

Az alapítvány szervei és képviselete 

1.  Kuratórium 
 A kuratórium tiszteletbeli elnöke a mindenkori általános iskola igazgatója. 

 A kuratórium elnöke Virágné Novits Rozália  

     a Szülői Munkaközösség elnöke, 

           9154 Mosonszentmiklós,  

                              Festő u. 49. 

 A kuratórium tagjai Gősi Lászlóné a Szülői Munkaközösség elnök  

          helyettese és pénztárosa 

          9154 Mosonszentmiklós 

                    Hársfa u. 34. 

          Dr.. Varga Miklósné az általános iskola   

          Diákönkormányzatának elnöke 

          9154 Mosonszentmiklós, 

         Akácos u. 28. 

 A kuratórium tagjai 5 éves időtartamra választandók, mely megbízatás 

 meghosszabbítható, visszavonható. 

2. Az alapítvány képviselete 
 Az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, illetve bíróság előtt a 

 kuratórium elnöke egyszemélyben képviseli. 

 

 

VI. 
 

Csatlakozás az Alapítványhoz 
Az Alapítványhoz csatlakozhat minden természetes és jogi személy, aki az Alapítvány 

céljában megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében adományával kíván 

hozzájárulni az Alapítvány vagyonához. 

 

 

VII. 
 

Az Alapítvány megszűnése 
Az Alapítvány megszűnik, ha az alapítványi cél meghiúsul, illetve ha az Alapítvány 

elveszítené 50 %-át. 




