ALAPÍTÓ OKIRAT
- kivonat a „VACKOR VÁR” ALAPÍTVÁNYRÓL (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek
alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt
Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló – többszörösen módosított – 1959. évi IV. törvény
74/A – 74/F. §-aiban, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben
szabályozottak szerint – határozatlan időre – az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

AZ ALAPÍTVÁNY

1.1

Az Alapítvány neve:

„VACKOR VÁR” ALAPÍTVÁNY

1.2

Székhelye:

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

1.3

Időtartama:

határozatlan időre szól.

1.4. Az Alapítvány célja
- Olyan gyermekek támogatása, akik anyagi lehetőségeik hiányában nem juthatnak el
a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokra;
- Az erdei iskoláztatás tárgyi és egyéb felszereltségének javítása, valamint
rendelkezésre bocsátása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése;
- A folyamatos működéshez szükséges anyagi, tárgyi és szemléltető eszközök, valamint
a háziállat-simogató fejlesztésének támogatása;
- A természethez, a környezeti neveléshez kapcsolódó pályázatokon jó eredményt elérő
pályázatok, pályaművek jutalmazása;
- A Kecskeméti Arborétumban, mint a Vackor Vár Erdei Iskola kihelyezett oktatási
helyszínén a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokon való részvétel
támogatása, az ehhez szükséges tárgyi eszközök, feltételek biztosítása;
- Kulturális programok szervezése és bemutatása természeti környezetben;
- Az erdővel, a természettel hosszútávon való együttélés bemutatása, népszerűsítése;
- Az alapítvány céljainak megvalósítását elősegítő pályázatokon való részvétel;

1.5. Az Alapítvány az 1.4. pontban meghatározott céljai elősegítése érdekében közhasznú
szervezetként működik, s közhasznú tevékenységeit az érintett jogszabályokra
hivatkozással az alábbiak szerint határozza meg:
(1.) egészségmegőrzés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2) bekezdés)
(4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (2011. évi CXC. tv. a
nemzeti köznevelésről 4. § (1) bekezdés)
(5) kulturális tevékenység, kulturális szolgáltatások, közösségi kulturális
hagyományok, értékek ápolása (2011. évi CLXXXIV. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. §, 28. §.)
(8.) természetvédelem, állatvédelem; (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. §)
(9.) környezetvédelem; (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. §, 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §)

(14.) sport, és szabadidős tevékenység. (2004. évi I.tv. a sportról, 49. §)
…
3.

CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ

3.1

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely – magyar és külföldi – természetes és jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni
adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyon rendeléssel csatlakozhat (csatlakozó).

3.2

A befizetett hozzájárulás, valamint a teljesített szolgáltatás az Alapítvány vagyont növeli. A
hozzájárulás nem vonható vissza, arra vagy azzal szemben követelés nem alapozható.

Kecskemét, 2014. március 10.

