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bocsdt.az Alapiviny
rdsdre,oly.m6don,hogy az Alapit6Okirar aliirisdt f.o""tO"n
15 naponbeltil
jly:r:::tsz6mlaszitm6ra.,lrz,Atapitvinyszdmlavezet6bankjaiERSTE
BANK 7i
ungaryZrt.,sz6mlaszdma:
11620004_025i6800_20000004.

fedezni.

indul6 vagyonrib6l,
illetve a nyilr Alapitviinyhozcsatlakoz6
,:j]?!,iy^r.
(rermeszeres
es nem termdszetes
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soriin megjelenhet brirmilyei' vagyon&lrgyban.

m6dja:
nyijtisa
prilyrizatok, tisztiindijak,
eg5riittm(kiid6si
titjin
a c6lok megval6sitisrit szolg6l6- programok
miikiid6si 6sszem6lyikiizvetlenk6lts6geinekvisel6sc.
anyivagyontfelhasznrilni
csak,az Alapitveinycdljrinakmegval6sitrisa.
illetve
gazdasigitevdkenysdg
folytatrisadrdekdben
lehei.
felhaszndlisrir6l
a Kurat6riumd6nt.
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6.5. A
felhivis

7.1A
. z

irium az alapitvriny vagyonfnak az alapitvinyi c6lok megval6sitrisira
hasznositisdra vonatkoz6 javaslatokat, kezdem6nyez6seketnyilv6nos
griijti iissze.

legftibbszervea legal6bb5 (6t ) f6b6l rill6 kurat6rium.melvnek:

Elndke: BoronydkEva (an.:Nagy VeraEva)g900Zalaegerczeg,
-Havaii Becsalirit 65.
Tagiai: Diibrentei Judit sz.: Farkas Judit, (an.:
llona Emilia) g99l
Teskind, Aquamarin lak6park l/4.
Bdnfalvi P6ter (an.: N6methRoz:ilia)g900Zataegerszeg,
Heryoldal u. 7.
Valrszegi
Jdnos:8983Babosddbrete.
Ady tt 10. ./'Farkasnd
PdntekZita: t996 Zalacseb.
Bdkerit 15.
7.2. A
tagsig
l6tre.
Akr
Alapi
az eh

tagiait 6s a kurat6rium elniik6t az alapit6 jeliili ki. A kurat6riumi
zatlan id6re sz6l. A kurat6riumi tagsig annak elfogadisrivaljiin
tagok dijazrisbannem r6szesiilnek.
Lm testtiletkdntmiikddik. €ventelegalibb egy alkalommali.irdsezik.Az
a kurat6riumitildsekkdziitti id6bena kurat6riumddntdsdveldsszhansban
kdpviseli.A testiiletetakkor is 6sszekell hivni. ha 3 (h6rom)tag egyiittisen
ozzaazt.A kurat6rium6sszehiv6siir6l
az eln6kgondoskodik.
kor hatiirozatkdpes,ha a tagok t6bb. mint fele azonjelen van. A kurat6rium
egyszerii sz6t6bbsdggelhozza. Az til6sr6l jegyz6kiinyvet kell kdsziteni. A

<6nyvnektartalmazniakell a kurat6riumi iil6s hely6t,idej6t, napirendj6t,a
hatirozatokat, a felelSsnev6t.A jegyzdktinlvet a kurat6rium elnOL"6. a
ezet6 irja al6.

7.5A
.
lviissal,ha a kurat6riumitagaz arapitvinyicdlt vesz6lyeaetdmagatartiisr
vagy tevdkenys€get
folytat. A visszahiv6sel6tt a kurat6riumitagot meg
hallgatnids r6szdrea v6dekez6s
lehet<isdg
megadni.A d6nt6sti'isban kell
amely tartalmazza a visszahivaisokait, indokait, tovaibbiia jogorvoslat
6t a bir6s6gel6tt.

b.

az alapitdldtozvagy a kurat6riumhozcimzettirfusosnyilatkozatban.

d.

a tev6kenys6ge
elldtisdhoz sziiks6geskiirben tiirt6n6

e.
8. A Kurat6
A

szembenikizi16- vagy iisszef6rhetef
Iens6giok bektivetkezt6vel.
rozott id6tartam lejirtrival.
jogktire:
rn hat6skdi6betartozik kiildndsenaz Alapitvriny cdljrinakmegvalosiirisaival
d6ntdsekmeghozatala:
ddnt az alapitviinyhoz val6 csatlakoziis elfogadiisrir6l,
hozz6jrirukisok el fo gadrisrir6l.

fiAll?
?01t

). meghatarozza
6sl0vahagylaa beszerzeseket.
a juttaGsokat,a tanorrinkiwh
szakkrirdket.
a tanulmiinyutakat.
a rdsztvev6peiag6gusokat
dstanul6kat,
c
a pillyizutot a j6 kdpessdgri.de hritrrinlos helyzetii fiatalok
flirja.
kdpzdsdnek
segit6s6re.
d. felhatalmazrist
admegiillapodiis
megkdtdsdre.
e. kijeldli az.rfialvinyozitsi
jogi gyakortisdrajogosultakat,elfogadjaaz 6ves
besz6mo16t.
miikiid6se:
A
6ssze
kuratri
Ilyen
nyolc

not az elndk hivja 6sszesziiks6gszerint.de dventelegalibb egy alkalomma.l.
hivni a Kuratririumot akkor is, ha azt jogszibrily eltiirja. Brirmely

tag k6rheti kurat6riumi iil6s tisszehivdsri!.
a
e, az ok megieliil6s6vei.
"ZI be6rkez6s6t6r
r eset6na kurat6rium erniikekiiteresa k6rerem
szdmftott
beliil int6zkedniaz iil6s tisszehivisir6r.Ha enneka kiiterezettsdg6nek
a
elniikenem teszeleget,a kurat6rium iil6s6ta k6relmetel6terjeszt"6
tag is

meghfv6
kell a
A

tilds6nek dsszehivdsaa napirendet tartalmazoinisbeli e_mailen tiirt6n6
ilddse fitjrin tdrrdnik. amelyet az Ul6s tervezett idtipontja el6tt rit
nappal

i tagokrdszdreeljuttatni.

ak tartalmaznia kell:
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b. iil6s
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nevdt6ssz6khely6t,
6nek 6s helyszin6nek megjeliil6s6t,
napirendj6t,

a meghiv6ban olyan r6szletess6ggelkell feltiintetni, hogy a
jogosultak a tdrgyalni kivrint t6makiiriikben
flldspontjukat
um iildsei nyilvrinosak.ez6rt annak.helydror,id6pontjrir6l€s napirendjdr6l
kdtelesa nyilviinossiigot
a TeskiindiAltairl,nos
Iskoiahonlaoirin.
hat|rozathozataliiban nem vehet r6szt az a szem€ly, aki vagy akinek
kdzeli
ja a hatiirozatalapjain:
vagy felelcissdgal6l mentesiil.vagy

c.
d.
e.

miis el6nybenreszesil az alapitvrinyterh6re.
min6siil elcinynekaz arapitvfuycdr szerintijuttatiisaikeretdbena brirki riltal
dtdsndlkiil ig6nybevehet6nempdnzbeliszolg6ltatiis.
I a hat[roza,t szerintszerz6d6stkell kiitni.
ellen a hat{rozat alapjrin pert kell inditani,
k olyan hozz{tartoz6ja 6rdekelt a diint6sben, aki az alapitvrinynak
nem
tija, aki egy6bk6nt szem6lyesen6rdekelt a dilnt6sben,

a diint6sben 6rdekelt m6s szervezetteltiibbs6gi befolyison
alaput6
solatbandll,
aki egy6bk6ntszem6-lyesen
6rdekelt a diint6sben,Ha a tagvalamely
nem

szavazhat, 6t az adott htt rozat meghozataldnril
meg6llapitdsa sordn ligrelmen kiviil kell haryni,
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ium iileseircil;egyz6kdnyverkell keszltem.A jegyz6krinyvben
a Kuratorium

.J$g:::gl ldnyeg6t
kellrcigziteni.
n Kuraroriuilso..r,llr"l(6v,h6,nap)
szerintke]la.jegyz6kdnyvnek
ranalmaznia.
6sragziieni.a
:l?::i?:i|: ::6

u*:_llgat6k.arinyil.
a .i.gyr6ronyu
.rr.errrt.*-r-;iffiil;;;;
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I Kuerorr.l(uratonumrtag gondoskodik.A

Kurat6riumjelenl6v6 taglai"L
6nyvetvalamennyien
al6irjrik.dsellenvdlemdnyiiket
csatolhatiaik.
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felelnekmeg.
rium drintdseir6laz eln6k az 6rintetteketirdsbandrtesiti,
ds gondoskodika
Alapitvainy
y
szdkhelydn
tdrrdn6
kifi.iggesztdrdr6t
uugy a honlapon
itgk"f
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9.

ium az Alapitvrinydves besziimol6jrinak
elfogaddsrir6l
minden,a tilrgydvet
dv dprilis 30-ig hatfuoz. elfogad'rlsrihoz
a'kurat6riumi tagok egyszeni
;6gii hatArozata szi.iksdges.
'{ny k6pvisel6je:a Kurat6riumeln<ike,
Az
Borony6L[<
Eva (g900 Zalaegerszeg.
Becsali
neve:
Nagy
Vera
Eva)
A
Kurat6riumot
a i<uratririum elniike
95:_myja
A Kuratririum elniike iindlli aliirdsi 6s k6pviseletijoggal
rendelkezik.
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9 . 2 .A K
dsfi

a Kurat6riumiiltal megbizotttagis kdpviselheti.
efndkeeventeegy alkalommallijdkoztatja az Alapitot,az
Alapitvinyl.toz
valaminta.nyilvrinossrigot
munk6jrir6l,az alapi*inyi vagyonkezelds6r6l
A tdj€koztatds
a Kurat6riumiil6s6n,k6r6sresz6biii vagy irdsbeli
rivdn. illetve az Alapitl intdzm6nyn6lelhelyezetthirdet6ta?Utan
val6

tdrt6nik.
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10.2. Nem j
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10.4.
1 0 . 5 Nem

,T uugy..annak tagja riltal t'eladatkcrrdnek
elliitiisa sorrin harmadik
az A.lapitv6.nya felel6s. A kuratdriumi ig az iitata e
ltojn
"I_"t",u
az Alapitvrinynak
okozottk6rdrta polgririjog riltalinosszatalyaiszerint
taglainakdsszefdrhetetlens6gdre
vonatkoz6rendelkez6sek
tagjai egymiissalds az alapit6val dsszeferhetetlensdgi
viszonyban

nem

ilhet6 ki, illetve nem hozhat6ldtre olyan kezel6szerv(szervezet).
-alapitviny
amelyben
6 -. kd,zvetlentl vagy kdzvetve - az
felhaszftiliis6ra
"ugyorr,inut
befolyiist gyakorolhat.
tiszts6gvisel6- kurat6riumi tag - ^z a nagrkorf szem6ly
lehet, akinek
ik6pess6gdt
a tev6kenys6ge
ertitrisrihozsziiks?ges
korbei ,remkorr6tozt{k.
tisztsdgvisel6
iigyvezetdsifeladataitszemdlyesen
kdteleselliitni.
vezet6tiszts6gvisel6
az, akit biincselekm6nyelkiivet6semiatt joger6sen
reszt6sbiintet6sreit6ltek, amig a biintetett el66lethez
ffiz6d6 hitr:invss
6nyek al6l nem mentesiilt.

vezet6tiszts6gvisel6
az, akit e foglalkozisitril jogerdsen
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)

foglarkozdst6r
jogerdsbirrii it6retterertiltottak,
az ertirtis hat'ya aratt,
t kimond6hatdrozatban
mt
id6tartamigaz it6letbenmegiel"li
ily vezetotiszts6gvisetoje
n.#ifi:l-

)

kimond6 hatirozatban megszabottiddtartamig
nem lehet vezet6
az, akit eltiltottak a vezet6tiszts6gviseldi
*6r."*.1*r?r.
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Esdb

a kurat6riumtagiainakdsszefdrhetetlensdgdvel
kapcsolatban
a t6rvdnyekben
rottakonkiWl egy6bokokatnemhatriroz
ries.
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