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javitiisa. ifjrisriga ds oktat6i karayeinek javit6sa, a telepiilds fiaraljal kultunilt j, ,pin.gf" revdkenys6gdnek

dny nyilt' ahhoz brirki csarlakozhat (rermdszetes dsjogi szem6ly egyarrint). akiLny cdljaival egyerdn ds azt anyagirag tdmogatni rtlr:?. a i*u.toz6s formiijatermdszetbel i hozziti irulfus.

vinyhoz csatlakozhat minden_ magyar vagy ktlftildi allampolgrirsrigri
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'tttaszttat'tsL ?t2

Lf'T;::*r,11-::fr^ 
ollft]gitermeszeres ds jogi szemery p6nz. ing6m vagyon, illet6leg jdvedelmezo ;"gosituanlnu[- ;;' ";l;i;';;;

.bocsritiisiival 6s hariirozotr cdl megieidldss.i,' r""aUta elsziimoliisikikdtdsdvel.
z esetben a kurat6rium dnTf.lgg{ az adomdnyt az alapitviny clljfua
Y i:"::,,*iny.oz6,akat 

el6d-kdt;le;;;;u*J,",.ai,* retjesirhet6nekaz alapitvinyi cdli felhasznrildst vrillalja, *t ;;#i;:'ff;;T;' cdlj:ival ellenrdteset. tartalmi vagy gazdaseigi okokb6l elutasitia.
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5.3. Az

6.1. A je len
Alapit6

fedezni.

fontos
n6velni

6.4. A vary

(ozhat, minden 
.T?qlul uuCl,.kriiioidi termdszeres es jogi szemdly. ha azrany alapvet<i cdlkinizdseit ellbgadja ds.vagyoni norrii*u:tarat pen;ado;Anyaz. Alap[tvlny dves folyamatos kiadrisainak fiiezeslre 

-renaeri.

hoz anyagi uimogatdson kivril van m6d nem anyagi jellegii _ szellemi _is hozzirjanlni.

rozris. feftdtele: az alapitv{nyho z az a szem6ly vagy szervezet csatlakozhat,alapftviny cdljaival eryet6rt, tiirekszik azoX iegvalOsitisira, valamintr szellemi t{mogatrist nyrijt a c6rok er6r6s6hez. a cs-atrakoz6k a csatrakozdsnem vrilnak alapit6vi.

r]l 5, n9ntj6lan rdgzireu c6l megval6sitasiinak biztositrisa erdekdben, azAlapitvrlnyt induld vaevonnar kitta er, melynek ,enet. lo.ooo .- Ft, azazforint pdnzbeli betetUOlail.
it6 60.000,- Ft, azaz Hatvanezer forint kdszp6nzt bocsdt .az Alapivinyrdsdre, oly.m6don, hogy az Alapit6 Okirar aliirisdt f.o""tO"n 15 napon beltil
7i jly:r:::tsz6mlaszitm6ra.,lrz,Atapitvinyszdmlavezet6bankjaiERSTE

LnV 
lszgre brirki teljesithet pdnzbefizetdst _ egydb vagyontargy ettbgaddsrir6l

y!!::,7**1-",oty1ri csarlakozdsrot ilazoras?huio ki. Az Arapir6riddsi.c6fkinizdsnek tekinli. hogy az atapiitfunyi ;gt;;; 
"lr'_e*i."u*.Y: -logy 

u, alapiyinyi cdl megval6sul6sa biztositva"l'egyen.

amely
Az my vagyona a miikddds soriin megjelenhet brirmilyei' vagyon&lrgyban.

thet<i.

BANK ungary Zrt.,sz6mlaszdma: 11620004_025i6800_20000004.

,:j]?!,iy^r. 
indul6 vagyonrib6l, illetve a nyilr Alapitviinyhoz csatlakoz6(rermeszeres es nem termdszetes szemdlyek) vagyoni befizetdseib6l kell

m6dja:

nyijtisa prilyrizatok, tisztiindijak, eg5riittm(kiid6si
titjin a c6lok megval6sitisrit szolg6l6- programok

miikiid6si 6s szem6lyi kiizvetlen k6lts6geinek visel6sc.

anyi vagyont felhasznrilni csak, az Alapitveiny cdljrinak megval6sitrisa. illetvegazdasigi tevdkenysdg folytatrisa drdekdben lehei.
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felhaszndlisrir6l a Kurat6rium d6nt.
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6.5. A

felhivis

7 .1 .  Az

Elndke:
Tagiai:

7.2. A
tagsig
l6tre.

7 .5 .  A

8. A Kurat6 jogktire:

irium az alapitvriny vagyonfnak az alapitvinyi c6lok megval6sitrisira
hasznositisdra vonatkoz6 javaslatokat, kezdem6nyez6seket nyilv6nos

Boronydk Eva (an.: Nagy Vera Eva)g900 Zalaegerczeg, Becsali rit 65.
Diibrentei Judit sz.: Farkas Judit, (an.: 

-Havaii 
llona Emilia) g99l

Teskind, Aquamarin lak6park l/4.
Bdnfalvi P6ter (an.: N6meth Roz:ilia) g900 Zataegerszeg, Heryoldal u. 7.
Valrszegi Jdnos: 8983 Babosddbrete. Ady tt 10. ./'-
Farkasnd Pdntek Zita: t996 Zalacseb. Bdke rit 15.

tagiait 6s a kurat6rium elniik6t az alapit6 jeliili ki. A kurat6riumi
zatlan id6re sz6l. A kurat6riumi tagsig annak elfogadisrival jiin

griijti iissze.

legftibb szerve a legal6bb 5 (6t ) f6b6l rill6 kurat6rium. melvnek:

tagok dijazrisban nem r6szesiilnek.

ezet6 irja al6.

Akr
Alapi
az eh

b.

d.

e.

Lm testtiletkdnt miikddik. €vente legalibb egy alkalommal i.irdsezik. Az
a kurat6riumi tildsek kdziitti id6ben a kurat6rium ddntdsdvel dsszhansban

kdpviseli. A testiiletet akkor is 6ssze kell hivni. ha 3 (h6rom) tag egyiittisen
ozza azt. A kurat6rium 6sszehiv6siir6l az eln6k gondoskodik.

kor hatiirozatkdpes, ha a tagok t6bb. mint fele azon jelen van. A kurat6rium
egyszerii sz6t6bbsdggel hozza. Az til6sr6l jegyz6kiinyvet kell kdsziteni. A

<6nyvnek tartalmaznia kell a kurat6riumi iil6s hely6t, idej6t, napirendj6t, a
hatirozatokat, a felelSs nev6t. A jegyzdktinlvet a kurat6rium elnOL" 6. a

lviissal, ha a kurat6riumi tag az arapitvinyi cdlt vesz6lyeaetd magatartiisr
vagy tevdkenys€get folytat. A visszahiv6s el6tt a kurat6riumi tagot meg

hallgatni ds r6szdre a v6dekez6s lehet<isdg megadni. A d6nt6st i'isban kell
amely tartalmazza a visszahivais okait, indokait, tovaibbii a jogorvoslat
6t a bir6s6g el6tt.

az alapitdldtoz vagy a kurat6riumhoz cimzett irfusos nyilatkozatban.

a tev6kenys6ge elldtisdhoz sziiks6ges kiirben tiirt6n6

szembeni kizi16- vagy iisszef6rhetef Iens6gi ok bektivetkezt6vel.
rozott id6tartam lejirtrival.

rn hat6skdi6be tartozik kiildndsen az Alapitvriny cdljrinak megvalosiirisaival
d6ntdsek meghozatala:

ddnt az alapitviinyhoz val6 csatlakoziis elfogadiisrir6l,
hozz6j rirukisok el fo gadrisrir6l.

A

?01t fiAll ?



). meghatarozza 6s l0vahagyla a beszerzeseket. a juttaGsokat, a tanorrin kiwh
szakkrirdket. a tanulmiinyutakat. a rdsztvev6 peiag6gusokat ds tanul6kat,

c 
flirja. a pillyizutot a j6 kdpessdgri. de hritrrinlos helyzetii fiatalok
kdpzdsdnek segit6s6re.

d. felhatalmazrist ad megiillapodiis megkdtdsdre.
e. kijeldli az.rfialvinyozitsi jogi gyakortisdra jogosultakat, elfogadja az 6ves

besz6mo16t.

miikiid6se:

A
6ssze
kuratri
Ilyen
nyolc

not az elndk hivja 6ssze sziiks6g szerint. de dvente legalibb egy alkalomma.l.
hivni a Kuratririumot akkor is, ha azt jogszibrily eltiirja. Brirmely
tag k6rheti kurat6riumi iil6s tisszehivdsri!. a 

"ZI 
e, az ok megieliil6s6vei.

r eset6n a kurat6rium erniike kiiteres a k6rerem be6rkez6s6t6r szdmftott
beliil int6zkedni az iil6s tisszehivisir6r. Ha ennek a kiiterezettsdg6nek a

elniike nem tesz eleget, a kurat6rium iil6s6t a k6relmet el6terjeszt"6 tag is

tilds6nek dsszehivdsa a napirendet tartalmazo inisbeli e_mailen tiirt6n6
ilddse fitjrin tdrrdnik. amelyet az Ul6s tervezett idtipontja el6tt rit nappal

meghfv6
kell a i tagok rdszdre eljuttatni.

ak tartalmaznia kell:
nevdt 6s sz6khely6t,

6nek 6s helyszin6nek megjeliil6s6t,
napirendj6t,

a meghiv6ban olyan
jogosultak a tdrgyalni

A
a-
b.

d.

azA
iil6s
az ii
an

8.3 .  A
trii

r6szletess6ggel kell feltiintetni, hogy a
kivrint t6makiiriikben flldspontjukat

um iildsei nyilvrinosak. ez6rt annak.helydror, id6pontjrir6l €s napirendjdr6l
kdteles a nyilviinossiigot a Teskiindi Altairl,nos Iskoia honlaoirin.

hat|rozathozataliiban nem vehet r6szt az a szem€ly, aki vagy akinek kdzeli
ja a hatiirozat alapjain:

vagy felelcissdg al6l mentesiil. vagy
miis el6nyben reszesil az alapitvriny terh6re.

min6siil elcinynek az arapitvfuy cdr szerinti juttatiisai keretdben a brirki riltal
dtds ndlkiil ig6nybe vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltatiis.
I a hat[roza,t szerint szerz6d6st kell kiitni.

ellen a hat{rozat alapjrin pert kell inditani,

8.4. A

c.
d.
e. k olyan hozz{tartoz6ja 6rdekelt a diint6sben, aki az alapitvrinynak nem

tija, aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dilnt6sben,
a diint6sben 6rdekelt m6s szervezettel tiibbs6gi befolyison alaput6
solatban dll,

aki egy6bk6nt szem6-lyesen 6rdekelt a diint6sben, Ha a tagvalamely
nem szavazhat, 6t az adott htt rozat meghozataldnril a

meg6llapitdsa sordn ligrelmen kiviil kell haryni,

?|]ii !.i$i l,i



9.

8.9. A

9 .2 .  AK

9.3 .

10 .

10 .  t

10.2.

10 .3  V

10.4.

10.5

8.5.  A K
iil

8.7. A K

8.8 .  A  K

Az
Becsali

A

Nem j
az

ium iileseircil ;egyz6kdnyver kell keszltem. A jegyz6krinyvben a Kuratorium.J$g:::gl ldnyeg6t kell rcigziteni. n Kuraroriuilso..r,llr"l (6v, h6, nap)
:l?::i?:i|: ::6 

szerint ke]l a. jegyz6kdnyvnek ranalmaznia. 6s ragziieni.a
:,,;,1:"^T. 

u*:_llgat6k.arinyil. a .i.gyr6ronyu .rr.errrt.*-r -;iffiil;;;;
I Kuerorr. l(uratonumr tag gondoskodik. A Kurat6rium jelenl6v6 taglai"L

A Kuratririum elniike iindlli aliirdsi 6s k6pviseleti joggal rendelkezik.

9 .1 .  AK a Kurat6rium iiltal megbizott tag is kdpviselheti.
efndke evente egy alkalommal lijdkoztatja az Alapitot, az Alapitvinyl.toz

ds f i
valamint a. nyilvrinossrigot munk6jrir6l, az alapi*inyi vagyon kezelds6r6l

A tdj€koztatds a Kurat6rium iil6s6n, k6r6sre sz6biii vagy irdsbeli
rivdn. illetve az Alapitl intdzm6nyn6l elhelyezett hirdet6ta?Utan val6

tdrt6nik.

6nyvet valamennyien al6irjrik. ds ellenvdlemdnyiiket csatolhatiaik.

flrrr:.tt:l :lt.n 
nyilvrintartdst kelt vezerni. amelyb6l megrillapirhat6 atartalma, a meghozaral ds a _ ddnrds hatrilyossrigrinl[ id6pintja" illetvetll*11_Tdlb6l megrillapithat6 - szemdly rr".Lt _ 

"aoJd"iil;;;;kszfunafinya. E nyilvrintartrisnak az 6venkdnti .o..rrir.rozrissJ Jr?i,i*-!.jegyzrik6nyvek felelnek meg.

befolyiist gyakorolhat.

rium drintdseir6l az eln6k az 6rintetteket irdsban drtesiti, ds gondoskodik a
itgk"f y Alapitvainy szdkhelydn tdrrdn6 kifi.iggesztdrdr6t uugy a honlaponkdzz6t{tel6r6l.

ium az Alapitvriny dves besziimol6jrinak elfogaddsrir6l minden, a tilrgydvetdv dprilis 30-ig hatfuoz. elfogad'rlsrihoz a'kurat6riumi tagok egyszeni;6 gii hatAr o zata szi.iksdges.
'{ny k6pvisel6je: a Kurat6rium eln<ike, Borony6L[< Eva (g900 Zalaegerszeg.
95:_myja neve: Nagy Vera Eva) A Kurat6riumot a i<uratririum elniike

taglainak dsszefdrhetetlens6gdre vonatkoz6 rendelkez6sek
tagjai egymiissal ds az alapit6val dsszeferhetetlensdgi viszonyban nem

ilhet6 ki, illetve nem hozhat6 ldtre olyan kezel6 szerv (szervezet). amelyben6 -. kd,zvetlentl vagy kdzvetve - az 
-alapitviny 

"ugyorr,inut 
felhaszftiliis6ra

,T uugy..annak tagja riltal t'eladatkcrrdnek elliitiisa sorrin harmadik

"I_"t",u ltojn 
az A.lapitv6.ny a felel6s. A kuratdriumi ig az iitata e

felel..
az Alapitvrinynak okozott k6rdrt a polgriri jog riltalinos szatalyai szerint

tiszts6gvisel6 - kurat6riumi tag - ^z a nagrkorf szem6ly lehet, akinekik6pess6gdt a tev6kenys6ge ertitrisrihoz sziiks?ges korbei ,rem korr6tozt{k.
tisztsdgvisel6 iigyvezetdsi feladatait szemdlyesen kdteles elliitni.

vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit biincselekm6ny elkiivet6se miatt joger6sen
reszt6s biintet6sre it6ltek, amig a biintetett el66lethez ffiz6d6 hitr:invss
6nyek al6l nem mentesiilt. -rret 5ze,:r7 i',

' ".: \
, akii:t'. 'o-

\sj' C,

Nem

vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit e foglalkozisitril jogerdsen
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Ptk 3:403 g
irdnyad6ak.
m6dositotta

Teskrind,20

Zirad6k:

Igazolom,

Teskind,20l

foglarkozdst6r jogerds birrii it6retter ertiltottak, az ertirtis hat'ya aratt,t kimond6 hatdrozatban mt
ily vezeto tiszts6gvisetoje n.#ifi:l- 

id6tartamig az it6letben megiel"li

kimond6 hatirozatban megszabott iddtartamig nem lehet vezet6az, akit eltiltottak a vezet6 tiszts6gviseldi *6r."*.1*r?r.

a kurat6rium tagiainak dsszefdrhetetlensdgdvel kapcsolatban a t6rvdnyekbenrottakon kiWl egy6b okokat nem hatriroz ries.

y. megszii-n6s6re a polgiri Tiirv6nykiinyv 3:4g,$ (l) bekezd6se, valamint a
l] *I:ju:ub1" 6:.1'4.01. $ (l), (2) urezacseuli-ioli"it."na"rr."z6sek azz afapftri az arapit6 okiraiot ioi6. lanuer ril; ;ili;. marcius .... -nerys6ges szerkezetbe foglalta. (A mr6dositds vastagiiott let,iivel szedett.)
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