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PCVSBCES SZPRKEZETBE FOGLALTarapíró oKIRATA

AlaPÍtÓ, Rédics I{Özség Önkormá:y:ur?je]en alapítő okiratban meglratár ozottcélok elétéséte kő zalapítványt hoz 1étte.

Az alapítv ány Ré dic s é s Vonzá s kö rz e tének Fe j 1ő dé s é ért I{ö zalap ítv ány.

A Rédics és Y onzáskörzetének trejlődéséétt l{özalapítvány a p olgári T öt_vénykönyv 7 4/ G. §-a szerinti jogi személyisagg"l ,.rra elkáző köáIapíwány.A közalaPítvánY működése ,oiai A közhás ,u!,í ,rrrrezetekről szólő 1gg7 ,évi CLVI tv. rendelkezései az irányad,ők.

A közalapít:,ány alapítőja: Rédics I{özség Önkormá nyzata

A kőzalapítvány székhelye: 8978 Rédics, Vasút út 10.

Az alapíwány céIja, tevékenysége:

Az alapítvány célja:

2.

aJ.

4.

Rédics és a tédicsi körjegYzőségműködési terü]etéhe z tartozőközségek kö_zÖsségi, kÖrnYezetvédelmi, ,ro.iálir.kultűrájának fejlesztér., t i,ra,r),os hely_zetű csoPortok felzárkőztatásánakelősegítés., io--,rnikáció, infotmáció_átamlás infotmáciőszerzés korszerű feltJteleinek megtetemtése, biztosítása.

Az alapítv ány feladata:

- a gyeímekek és i$úság élethelyzetének javítása- iskolai feladaton kívÜÚ fogtalioz.árok, progru-ok szetvezésének elősegítése,

Í:r'"1'áen 
nYelv oktatásának eredmé"y;rrÖ. erá.kau.r, külfoldi kapcsolatok

- Rédics és vonzáskÖrzete kulturáiis örökségének megőr zése,kulturális tevé_kenység fejiesztése,



1

- az épített környezetvédelme, fejlesztése, természetvédelme,- egészs égmegőrzés, betegs égmegelőzés érdekéb,,rrrr"rérr,- ' --')*-ö^rr9óLrVáLö §IQeKeDen Pfogíamok, előadások,
- kötnyezetvédelmi programok szervezése- hátránYos helYzetŰ-csJPortok esélyegyenlőségének elősegítése, ennek kete_

i:ilJ,:i:i'ffii[í; glilkoztato .Űp"á,t"r. ]Ji,.r," zása,,itir.ájr.rése, a tárgyi

: :_r^!1UrO:r.r|:.ttevékenység szerve zése,

;:T[H:á;::' 
in f o t má ció ár amlá s, inf o tmá ciő s z e t z é s ko rs z erű fel té telein e k

- számítógépes háIőzat ( teleházműködtetése 
).

A gyermekek és fiatalok egyéni,és közösségi szabadidőejtö]tésének, iskolánkívüli nevelésének 
1imog űru,kultutális er' riorrptogramok szervezése.A kö z alapítv ány nyílt, uiho, ;é ;: 

I iü ;;; ;x vagyoníend elé s s el, ille tveegYéb vagYoni értékű felajániáss aIbá,ki Jr^rl^{oruát, akinekl-iá^anyát azalaPÍtvánY elfogadja, e 
"utlukor.1, elfogadás ará ukutatóriurn dönt, Enneksorán a kuratótium a csatlakozni kívánó s ,rrrrrurő,I, intézményúI vagymagánszeméIYúI rendelkezésre áiló informáciát u, e, - célhozkötött fe]_ajánlások esetén - a megjelol' .et, -ert.g.11. Eir^p"r hatja a felajánlások el_fogadásáru ,o".1*:zó d"ántés r, t u u.ru,Lr.árJkívánó jogi vagy magán-személYtŐl további infotmációk bekéré ;é;;^;;i^.z.ikré!.í".r.iir, tasíthatjaazon célhoz kötött felajánlások elfogad arat,- uártv"k .r!teb"r, u m.g;eloltcél nem vagy csak részúe, illeszkedii 

^i;;'^I;;|irany alapítő okiratábanrÖgzített célokhoz, A kutatórium kötel., .t.rruír,)an7 azon felajánlások elfo_gadását, amelyek esetében a csatlako ,"itt"i"i' j,ogi.rugy magánszemélyt et-te méltatlannak ÍtéIi, továbbá azon céIhozkotoit írtuii.,tar";.iö" dását,
;trY##::?;:-ffiegjelölt cél eilenté,., 

" 
i.l, hpítvány utupitá okitatá_

Az

1,

2.
Á

6.

alap íw ány az alább i kö zha s znú tevé kenys é gek e t f oly tatj a:

:r-."Ji:Í?r.'"T;'-:s, 
betegségmegelŐzés, gyógyító-, egészségügyi tehabilitá_

szociális tevékenység, családsegítés,. időskorúa k gondozása,nevelés és oktatás, képességfejiesztés, ismeretterjesztés,kulturális örökség megóvás-a, '
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B. természetvédelem, áilatvédelem,
9. környezetvédeiem,
1 0"gyetmek- és ifiúságvédelem, gyetmek- és ifjúsági érdekképviselet,14.sport, a munkavisJonyban éJ u polgati 

.jogi|ogiirro"y t.r.teben megbízásaI ap j án fo 1 y t a t o t t s p o t t t e v é t e n y i e g 
-t<l., 

ei 
" 

Íe r, 
"1.

*:-*,:'rlu1?:, 
ooo,- Ft össz egű támoEatással biztosítja az alapí*ányi céiok

A közalapítvány vagyona növekedh 
i: ^: 

a.l.apítványi vagyon hozad,ékával, va-lamint - azon etfogáot'-.9rra*"g atások9lrr.g?;.k kivételével, amelyek fe]-használása a támogatott feladatmegvalós ításárinem közvetlenr,ii a kőzalapít_vánY áItal,lranem ákuratőúu- hutáro zatávalm.gi.lölt más szerv ezet áItaItörténik - a csat],akozás során ra^ia"í""-;;;;;:ifogadásáva' 
is.

A kÖzalaPÍtvánY,i uagl.on az alapítő okhatb.an úgzített céIjaimegvalós ításá_
X:: 

"::tr:r|t 
o aá s á r i é s a k ö z aI ap ítv á ny m ű k c; d é ii k ö i t s é g e i n e k fl d e z é s é t e a

A kÖzalaPÍtvánY vagYonának felhasznáIásátóI az alapítő okiratban, a Szeíve_zeti és MŰkÖdés i SzabáIYzatban tészletezert *oao., a kutatőrium gondosko_dik' A kuratódum a kÖzalapítvány vagyonának kezelésével kapc.oúto, tech_nikai feladatok el:í:ás.lba *.itro |é"r{rrirr"rr.."á t, szakértőt vonhat be.Á konvertibiiis devizában, vahtZban tötténő befizetése k a.d,evizajogszabáIy_

,'#?l "glaltaknak 
megfeielő ,n árrrruszámlánhelyezhetők el, és hasznáIha_

5"1' Á kÖzalaPÍtvánY céIjainak megvalósításáta a közalapítvány vagyona, vala_rnintannakhozadékaié,ucéItámogatásokhasznáIhatókfe1.
A kutatótium a kÖzalaPÍtvány vagyotának a közalapítványicé]ok megvalósí_tásáta itánYulÓ hasznosításá|avonatkoz ő javas)-atokat, kezdeményezéseketnYilvános PáIYázatt rendszer ketetében gyű;d ár, ze, s az alapítóokiratbantÖgzitett cétok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások odaítélésé_tőI, azok mértékéről és formá jfuőI,
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Y áIlalko zási tevé kenys ége t cs ak kö zh as znű c éIj ainakmegvaló sítás a érdeké_ben azokat nem u"rietyZrtetve végez.

A közhas znű szetvezet 
^ 

gazdáIkodása sotánelétt etedményét nem oszthat_ja fel' azt létesítő okiratáűn meghat ározotttevékenységéte ke1l fordí tania.Á közhas znű szetvezet az áIlaÁháztatt;ás'-alre.rarrár"i?oi 
--^ notmatív tá-mogatás kivéteiével - csak Írásbeli ,rrrrtaL ahpjánrészesiilhet támogatás_

irt, * : Í TXXi i :,o'" 
-'* keII határ o, ni- u ra^o ga tá s s al v alő e7s z ám o 1 á-s fe]_

Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azokméttékét és feltéteieit a
:2|; :,::|:; jlli #§;,í ilÍ, Tli, Tal i. ,1;: r ^ 1;;;; :, alt u, ny,i1 tá i
A kÖzhas znű szervezet 

^ 
felelős ,i.-erfi ) ta^ogutót, va;amint e szemé_

?;iÍ,!;,",í;:::': 
ji:,,;i,ili,aT**#íÍ,,eir..iilge;yu;;"hetőszolgál_

:}r,'?:ar;x,;:r;í;ti:*i;:;,".üi'ííj}J^!Ir1,11:13i;,*l1:l
A közhas znú szervezet bátnmeghatározottszabáIyok,,J,:l:".iií;;:;;::,?;í;:i,_;Jí:,j,;;:,H:1";
PálYázat nem taftaIm',azhat olyan r.rráá.t"i u.rr.ly.kbőt - az esetösszesködlményeinek mérlegeléru";l 

, 
;ö;ri'iuro, hogy a páIyálzatnak elóremeghatáro"o._r, nyeítese v a.n (színlet, §alyiÁ"ri,

iffixxT.::ffiíi:."áltjt, itletve ,,,a, r,Ít"lviszonyt megtestes ítő étték_

Á közhas znű szetvezet a közhasznú társaság kivételével

?:l:::iY.-ff"l*.f t'.'ff [i;;'io;;,Xr',".,uu.,,rségétveszélyeztetőb)az áIlamháztattás alrendszeteitől kapott támogatást hite] fedezetéül, illet_ve hitel törlesztésére nem hasznáIhatja fel
5,2, A kuratóriu m a közalapítvány 

"ig.y?ii heiyzete és bevéte]ei ismeretébenminden év janufu zt-i§ dont a ,etiui kazaítf.lrorolt feiadatok vegtehajtá_
Xi:ilXá, 

műk Ö d é s i k"o l ts égein e k' fe de z é s ét. i"tt, u r rr, áIhatő p én z e s zkő z ök
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5'3'A kÖzalaPÍt"?"' Yagyona nyilvántattásának és a gazdálkodása eredményérőltötténő beszámol ás alapveiő szabályaí

5'3'1 Á kÖzhas znű szetvezetnek a céI szetinti tevékenységéből, iljetve válla]ko
Í §i J|fi};iJr','^1:: 

ŐI s z ár maz ó b ev éte1 eit é s ú'f o ráításait elkülö níte tte n

5.3,2 A közhas znű szetvezet bevéteiei:

a) az aIaPÍtőtŐI, az államháztattás alrendszereitői vagy más adományo zőtőI
Ii :r::';: ;::;: 

a v a gy mű k ö d é s i k ;il;;; r, a,, tJ e,,- i;;;,, támo gatá s,
o' 

:r|i;fi Tn []'k 
enYs ég f oly tatás áb ó1 s z átmaz ő, ahh o z kö zv etlen ü1 k ap _

c) az egYéb cél szetinti tevékenység foly tatásábőI szátmaző, ahhozközvet_
.. 

lenül kapcsolódó bevétel; 
J --Ó 'vLl L4LaÖa

d) a szenezet eszközeinek úefektetés ébőI származő bevétel;e) a tagdíj;
f) egyéb, más. jogsz abáIyokbarr meghat átozottbevétei;g) a váIla]kozási tevékeáységbői szátmaző bevéte].

5.3.3 A közhas znú szetvezet köitségei:

? ?.r:1;r:Í:Í,fi;Í§i,ység éidekében felmerült közvetien költségek (tá_
b) az egyéb cé] szerintíi"'ék.rrység érdekében felmedlt közvetlen költsé_gek (táfordítások, kiadások);

:] ?ŰI'::::{,il"L::1;:r,u* étdekében felmerü]t közvetjen köjtségek (tá_
d) a kÖzhasznÚ, és 

'gYe; váilalko,zási. tevékenység érdekében felmerült köz_
;:,f[.::l'r',"r-"f 

(ráfordítások, ki^dár;k; amelyeket bevétel atányosan

5,3,4,A közhasznú szeívezet nytIvántartásaka egyebekben a reá itánvadőkönywezetési szab ályokatk'ell alkalmazni, 
:EYeDeKDen a Íe J -



5.3.5.Á beszámolási szab áIyok

*-T;H:::r::^:;"j:í"j,5:Ji',? ?:,::.", 
beszámol ő )őváhagyásávalegyidejű_

tr\::r!§rznúsági 
jelentés eifogadása a legfőbb szerv kizárőlagos hatásköré_

A közhas znűságt 
; elentés tartalmazza:

a számviteli beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasznáIását;

^ 
v agy o n f elhas z náIás áv al kap c s o1ato s kimutatá s t;a céI szetinti juttatások kimu tatását;

a kÖzPonti kÖltségvetési szervtől, az elkülön ített áIlami pénzalaptól, a he_lYi ÖnkormánYzatiÓl, a kiseb!sisl települési o.rkotmá nyiattól,a települési
nT:Jf;liYzatok 

társulásátőI éi mi,ri. r,rk"rrr*eitől t upott támogatás
a kőzhasznú szen'e zet Yezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások érté_két, illetve összegét;
a kÖzhasznú tevékenységrő1 szőIó rövid tartalmi beszámolót.

Á közhas znű szervezet éves köz,hasznúsági jelentésébe bátki betekinthet, il_letőieg abbó1 saját költségére másolatot tjriitt .i
A kÖzhas znű szetvezet kÖteles a (2) bekezdés szerinti kőzhasznúsági jelen_tését a tfugyévet követő évben, t"gkerouu ;.r"1", :o -áig sajáthonlapján, en-nek hiányában egyéb, a nyllvánosság szám ira elérhető módon közzétenni.
A (3) bekezdés a) Po.ntjáb.an foglalt rendelk ezés az éves besz ámolő készíté_sének kÖtelezettsegére, letétbe" helyezésér. 

-Jr' 
közzétételére vonatkozős z ámvitel i s z ab ály ok alkalma z ás át n em érin ti.

A kÖzhasznű szetYezet a közhasz.nú jogáil ásának megszűnésekor kötelesesedékes kÖztartozásait rendezni, ilietoi"§ r.o"r)otgakuras ellátására trányu_lő szetződésébő1 eredő kötelezettségeit időaúnyosan teljesíteni.
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a) A kőzalaPÍtvánY az alapítő áItaI a közalapítvány céIjáratendelt pénzeszköztinduló tőkeként kötelei kimutatni. TőkeváItozásként ke]l kimu tatni az ala_
PÍtvánYt célÚ tevékenység etedmény ét és az alapítő tendelkezése szerint va_gyonként átadott p énzeszkö zt.
A kőzalaPÍtvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban e1őírtszerintirészletezésben, elkŰlÖnítetten, a számvjteÍi Jőitások szerint tartjanyilván.

b) A.kÖzalaP""i."!^kettős könywrteItvezetés egyszetűsített éves beszámolótkészít a 219 / 199B. (xII. 30) I(orm. rendeletb"e n fog),altak szerint.c) A közalaPítvánY gazdáIkod"ásának értékelése során külön keli válas ztaní azalaPÍtvánYi célÚ T"Í\:"yrég közvetlen költségeit és bevételeit , valamínt akö z alap ítv ány műkö dé si köits égeit

6'1, Az alaPÍtő dÖnt a kuratórium.tagjarnak megbízásáről és visszah ívásárőL, akuratórium elnökének és titkátánik a kuratőáumi tagok közül történő kije_iÖléséről és visszahívásárőI; aközalapítvány Áapítő okiratamódosításáró1.

6,2, A kÖ z alaPÍtv ánYt a kuratő úum kezeli. A kuratótium tagjattetmé sz ete sszemélyek, A kuratótium 5 tagból áIl, tagjat:

elnök: Stokker Pálné (an.: Tóth Máúa)
897B Rédics, Szilai űt 39 / A"

( an.: Cselenkó Mátia)
űt 29.

tagok: Lendvai Zottán ( an.: Sali Rozália )
B97B Rédics, Petőfi út 50.
Soós József ( an; Sohár Mária )
8960 Lenti, Vörösma rty űt 2/ e'.
Kancsal Béla ( an.: Metczigán Irén )B978 Rédics, Béke út 2.

titkár: Yaryáné Milei Kláta
8978 Rédics, I{ossuth

6.2,1. A kuratóriumi tisztség megszűnik
tisztségről tötténő lemondáisai és a
vással.

a.kutatórtumi tagság megszűnésével, a
kutatótiumi tisztségbő1 ialó vis szahí-
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A kuratótiumi tagság megszűlik 
1 közalapítvány megszűnésével, a megbí-zatás lejártával, a taghaIáIávaI - áIlami r"ár, esetében annakmegszűnésé_

ve1 -, lemondásával, illerve a tagvisszahív ásával.
A kutatórium tagjai a munkájuk során fe]merült és igazoltköltségeik meg_terítésére jogosultak. A kutatórium titkáta számáta akuratőrium tisztelet_díjat állaPÍthat meg, amelynek mértékétői ugyancsak a l{uratórium dönt.

6'2,2, A kutatótium szÜkség szerinti gyakori ságga:,de évente legalább négyszetÜlésezik, Az Ülést az elnökhívjatssz., u""§lé, eiőtt legalább 8 nappalkéz_besített, a naPirendet is tattalmazó meghívóval. A kutltórium összeh ívását

ffi]: 
bármelY hátom tagja is kezdemé'nyezlreti. A kuratórium ülése nyil_

Á kuratótiumi üiés határozatképes, ha azon a kuratőtjum tagjainak többsé_ge jelen van, A dÖntésho zatal áital,ában egyszerű szótöbbséggel tötténik,szayazateeyenlőség esetén az elnők vu,Jiutu dönt.

Minősített kéthatmados szótöbbségű szayazatía van szükség a kőzalapít_vány:
-szervezeti és Működési szabáIyzatának, egyéb szabáIyzatának és-az éves alapitványi beszámolónak u, aio{uaásához, íovábbá-az éves szintefl akőzalapítvány működési költségeinek fedezésére szoigá_lő kÖzalaPÍtvánYí fottásot támogatásfua szolgáió ieretösrr"g.ir. való fel_osztásáről történő döntéshez"
A kuratórium Ülésein szÜletett döntésekről, B napon beiü1 ításos jegyző_kÖnYvet keli készíteni, amelyet minden jelenié vő tag aláít. A jegyzőkönyvetminden kutatóriumi tagnak meg kell kuídeni.

6"2,3, A kuratódum gondosko dik az alapítvány céIjatnakmegfelelő működésé_tőI,biztosítja az alapítványi vagyon gondos kázelését.
I{tzátőIag a kuratórium dönt:

- a kőzalaPÍtvánY Szervezeti és Működési Szab áIyzatáró:, valamint egyébszabáIyzatáróI;
- a csatlakozásí kérelmek elbíráIásfuőI;
- a páIyázatokkiírásától, azok feltételeir őI, a támogatások odaítélésérő1;- a könyvvizsgáIó személyétől és megbíz^ái díjárőI.
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6,2.4. A kőzalapítvány könywezelésélek, vagyonkim u,*tásának és a vagyonke-zelésse1 összefüggő egyéb technikai feiaáatok nak az ellátásaérdekében kü_

i?; r' §r'J;,tLs 
z e tin t ÉÜ1 s Ő p é n zÜgyi s z e rve z etet, s z akértő t b izhatm e g, té _

A kuratórium gondoskodik a páIyázati feltéteiek meghitdetése és a megítélttámo gatás ok minél telj esebb kottí nyltváno s s ágának bizto sí tásárőI.A kutatótium kÖteles a közal upit áÁy műkodéié rőI az alapítónak legaiább

ffi : :: r_*# T: ro^7 ." "m 
o 1 n i é s ga z d áIko d á s á n a k 1 e g f o n t o s uaa u i u, ui i n yil -

A kutatórium a. kÖzal.aPÍtvány gazd,áIkodását érintő minden lényegi kérdés_rŐI, valamint a kuratórium hátitorutairól köte 7es az atapítőt tájékoztatni. Akuratótium javaslatot tehet az a7apítőnak akutatótiumi tag visszahív ásáta,az alapítő okitat módosítására"

6,3 . 1, . A kö z alap í,', ány S z ervez eti é s Műkö dé si S z ab ály zata tendelkezik

a) olY21 nYllvántartás vezetésétŐ7, amelyből a vezető szeív döntésének tar_talma, időPontja és hatáIya. illetve u áörrtért támogatók és ellen zők szám_atánya (ha iehetséges személye) meg áIlapíthatób) a vezető Szeív dÖntésein 
"k 

uz érint.tt.kiel való közlési, illetve nyilvános_ságra ho z atalt mő dj árőI,
c) a kőzhasznú szetvezet működésével kapcsolatosan keletkezett itatokbavaió betekintés rend.jérőI. valamint
d) a kÖzhasznú szetvezet műkÖdésének, szolgáltatási igénybevétele mődjá_nak, beszámolói közlésének nyilváno.ragar8r.-'

AkőzalaPÍtvánYt a kuratórium elnöke önállóan yagy azelnök áItaI akura_tó tium tagj at kö z ü1 írásb an felha talm az o tt s z em ély (e k) k épvis eli (k) .AkőzaalPÍa'ánY bankszámlája feletútendelkezéshez minden Jsetben kát képvise_letre j ogo sult személy együttes aláírása szükséges.
AkÖzalaPiaránY ar!án enaga az alapíarány-itoaerevel kapcsolatos adminiszt_rációs, iratkezelési feladatok at, a számviteú nyilvánátásokon kívül vezeú a Szer_vezeú és Működ ést Szabályzatban meghatfuázo,, rr|itrrantartásokat.

Tevékeny ég&ől a kuratóriumnak tarto ztkévente b e s zámolni.
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A közhasznű sz.etvezet megszűntét követő két évig nem 1ehet más közh asznűszervezet Yezető tisztségvis elŐje az a személy, uki Jlya., közhasznű szervezetíIéltÖltÖtt be - annak megizúntéi megelőző két évben legalább egy évig _ vezetőtisztséget, ameiY az ad,Őzás rendjéúi szőIó törvény szerinti köztartozását nemegyenlítette ki,

7. trelűgyelő bizottság

Az alaPÍtő az 
_.alaPÍwány műkÖdé_sének és gazdákodásánakellenőrzés éteháromtagú felügyelő bizotts ágothoznak létte.

Á felÜgYeiő bizottság eúenőrzi 
1z alapítvány működését és gazdáIkodását.Ennek során avezető tisztségviselŐklől jelántést, a szeryezetmunkaváI] alőitőI

Pedig tá)ékoztatu.',: 
"us' felÚgosítást kárhet, az egyesü let íratubabetekinthet,

az okat m e gvrz s gá Ihatj a.

*j]X?tlŐ 
bizottsá g tagu az alapíwány kuratóriumi üIésein tanácsko zási joggal

A felÜgYelŐ szerv kÖteles azintézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatnt ésannak összehívását kezdem ényezni,ha aűő| szerez tudomást, hogy

a) az alaPÍtvánY műkÖdése sotán olyan jogszabáIysértés yagy az alapíd,ányérdekeitsúlYosan sértő esemény, mulas ,t'Ár.táríén, -.Í|".r. megszüntetése vagy következménYeinek elhádtá^slln enyhítése a kuratórium don"tését teszi szükségesséb ) vezető tisztségviselő felelősré§ét .rr.gulapoző tény menil fel.

A felÜgYelŐ btzottság_indítványfua akutatóriumi ülést 30 napon belül össze kellhívni, F hatáidő eredménytelán eltelte esetén a kutaórium összehív ásáta a fel_ügyeiő bizottság is jogosult.

Ha akutatóriurn a tÖrvényes működés helyreáütása étdekében szükséges intézke_déseket nem teszi P'g, u ielÜgyelő bizottságköteles t uuaettutanul étésíteni a tör_vényességi felügyelete t e]]átő r".*.t.
Á felÜgYelő btzottságszÜkség szerint de iegalább évente egyszeí ülésezik. A felügye_IŐ bizottságtagjatmaguk t<ozrll elnököt választanak, aki abizottságüléseit 8 nappaikorábban megkÜldÖ tt, az úlés napirendjét is tatalm.azó megbívóvalhívjaösze.
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A felÜgYelő btzotságülése határczaképes,ha azonmindhátom bizottsági tat jelen
van. Ha abizottság Ülés határozatképtelen, az ülést abizottságelnöke Úupo,' b"_
lüi ismételten köteles összehívni .

A felügyel ő biz o tts ág hatát o z atait e gys z eú s z ó tö b b s é gel ho z z a,
A feiÜgYelŐ bizottság üléseiról jegyzőkőnwet készít, áelyet minden jelenlévő tag
aláír.

kigüggesztéssel

A felÜgYelŐ btzottsás Ülései nyilvánosak, azoktőI abizottság az alapítőt, iiletve a ku_
ratórium elnÖkét és taglatt a meghívó megküldésével értesíá, u nyíiánosságot pedig
a meghívónaka s z é kh ely s z e dn ti ö n ko rmán y z at hir d ető tábláj án tő rtén ő

tájékoztatja.

A felügyelő bizottságtagaít a közgyűlés 5 váIasztja.

8, Y ezető tisztségviselők összeférhetetlensége:

A vezető Szeív határozathozataLában nem vehet részt az 
^ 

személy, aki vagy
akinek kÖzeli hozzátartozőja |Ptk. 685. § b) pont], éiettátsa (a továbbiakban
együtt: hozzátattoző) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesü1, vagy
b) bármilYen más előnyben tészesül, illetve a áegkötendő jogügyletben

egYébként érdekelt, Nem minősül előnynek a kózhasz.rú szer.,. zet céI
szerinti juttatásal, keretében abárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem Pénzbeii szolgáItatás, illetve a társad,almi szetve zet á|tá tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okitatnak megfelelő céi sze-
rinti juttatás.

Nem lehet a felÜgyel Ő szerv elnöke vagy tagja. illetve könyvvizs gáIőja az aszemély, aki
a) a vezető szeív elnöke vagy tagja,
b) a kÖzhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifej_

téséte kányuló munkavis zonyban vagy munkavégzésre irányulJ 
"gyé|jogviszonyban áII, ha jogszabáIy másk?pp nem tendelkezik,c) a kÖzhasznú szerve zet céI szetinti juttitásából részesül - kivéve a bárkl,

áItal megkÖtés nélkül igénybe vehető nem pénzbeii szolgáltatásokat, és
a tátsadalmi szervezet áItaI^tlq)ának a tagságí jogviszon} alapján nyúi-
tott, létesitő okiratnak megfelelő cé1 sz.rúti j,rttuiart -, iíl.t.,.

d) az a)-c) pontban meghatár ozott személyek hozzátartozőja.

evíe
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9,1, , Az alaPÍtő kéPvisele tét a közalapítvány tekintetéb en Lótán;;- Jőzsef látja
el és gYakorolja - az alapító oklrat módosításának kivételéveÍ - u, alapítót
megillető j ogosultságokat.

9,2, AkőzalaPÍtvány pártoktó} független, azoktőItámogatást nem kap. ország_
gYŰlési kéPviselőjeiöltet, megyei, fővárosi önkormányzatlváIasziáson jelú-
tet nem áilÍt, nem támogat, és ezt a jövőben ktzárja. irártok tészére támo_
gatást nem nYÚjt, közvetlen politikai, pártpolitikai tevékenységet nem foiy-
tat.

9, 3, A kő zalaPÍtv ány gaz dáIko dás ának törvényes s égét az AIIami Sz ámvevő sz ék
ellenőuí.

9,4, AkÖzalaPÍtvánYnak a Ptk. 74/C, § (9) bekezdése szerinti megszűnése ese_
tén a kőzalaPÍtvány vagyofla az alapítőt illeti me$, s 

^zt ^ 
kazáIapitvány

céI)alhoz hasonlÓ célo[ra kell fordít ani, amkfl a nyilvánosságot megfele_
1ően tájékoztatni keli.

9.5. közalapítvány - célja megvalósítása étdekében - együttműködik a hason-
kÖ z f eladato t ellá tó áIlami, táts ad alm i s z erv ez et.t[ a é s al apítványo kkal.

A jelen alaPÍtő okiratban nem szab áIyozott kérdésekre a polgáti Törvény_
]<önyvnek az alapítványrőI szőIő rendelkez ései (74/A-74/G."§- ok), az egyéb
kapcsolódó jogszabátyok irányadőak. J /)

Rédics, 2006.
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