
A L A P I T O O K I R A T 

amely abbol a celbol keszult, hogy az 1. pontban megjelolt Alapito a Polgari Torvenykonyv 
valamint az egyesulesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek 
mukodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny alapjan jogi szemelykent 
mukodo kozhasznu alapitvanyt hozzon letre az alabbiak szerint^: 

I. 
ALTALANOS RENDELKEZESEK 

1.1 Az Alapito: 
nev: Szanto Diana Eva 
lakcim: 1016 Budapest, Meszaros utca 10. 
levelezesi ci'm: Udvarheiyi Eva Tessza, 1026 Budapest, Pasareti ut 101. 

1.2. Az Alapitvany neve: "Kozelet Iskolaja Alapitvany". 

1.3. Az Alapitvany szekhelye: 1026 Budapest, Pasareti ut 101. foldszint 6. 

II. 
AZ ALAPITVANY CEUA 

Az Alapitvany ceIja a demokratikus kultura fejiesztese, a reszveteli demokracia gyakorlasahoz 
sziJkseges allampolgari tudatossag, ismeretek es keszsegek fejiesztese, az alulrol jovo 
tarsadalmi mozgalmak es csoportok munkajanak tamogatasa, az allampolgari reszvetelhez 
sziJkseges tudas termelese, valamint a hatranyos helyzetu emberek integraciojanak, 
eselyegyenlosegenek es tarsadalmi reszvetelenek elosegi'tese. Az Alapitvany azert dolgozik, 
hogy az emberi es allampolgari jogok maradektalanul ervenyesiJljenek es a termeszetes es 
jogi szemelyek, kiJlonosen a tarsadalmilag, gazdasagilag, kulturalisan es egyeb szempontbol 
hatranyos helyzetu egyenek es csoportok tudataban legyenek jogaiknak es birtokaban 
legyenek azoknak a keszsegeknek es ismereteknek, amelyekkel jogaikat es erdekeiket 
ervenyesiteni tudjak. 

III. 
AZ ALAPITVANY TEVEKENYSEGE 

3.1 Az Alapitvany a fenti celokat kiJlonosen a kovetkezo tevekenysegekkel kivanja elerni: 
> oktatas es kepzes, egyeni es csoportos mentoralas, valamint tanacsadas a 

hatranyosan megkulonboztetett, hatranyos helyzetben elo es kirekesztest 
elszenvedo szemelyeknek es az dket kepviselo csoportoknak, szervezeteknek, 
valamint jogi szemelyeknek az emberi es allampolgari jogokrol, valamint az 

1 egyseges szerkezetben a 2019. aprills 10-1 modositasokkal, amelyek/e/kdver, dolt, betu'tfpussal vannak szedve a szovegben 
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erdekervenyesftes es onszervezodes lehetosegeirol, ide ertve a kozossegszervezest 
es a kozbssegfejiesztest; 

> kutatasok tervezese, kidolgozasa, megvalosi'tasa es koordinacioja az emberi es 
allampolgari jogok, tarsadalmi integracio, tarsadalmi reszvetel, eselyegyenloseg, 
jogervenyesftes, erdekervenyesftes es onszervezodes, valamint a diszkriminacio, 
egyenlotlenseg, szegenyseg, es tarsadalmi kirekesztes teruletein; 

> kozossegi reszvetelen alapulo es egyeb innovatfv kutatasi modszerek fejiesztese, 
terjesztese es oktatasa; 

> tananyag frasa, fejiesztese, tovabba konyvek es egyeb kiadvanyok kiadasa es 
terjesztese az emberi es allampolgari jogok, tarsadalmi integracio, tarsadalmi 
reszvetel, eselyegyenloseg, jogervenyesftes, erdekervenyesftes es onszervezodes, 
a diszkriminacio, egyenlotlenseg, szegenyseg, es tarsadalmi kirekesztes, a 
kozossegszervezes es a kozossegfejiesztes, valamint a kozossegi reszvetelen 
alapulo es egyeb innovatfv kutatasi modszerek temakoreben; 

> hazai es kiJlfoldi tanulmanyutak, rendezveny- es konferenciaszervezes, film- es CD 
keszftes, radio- es egyeb kommunikacios csatornakon musorkeszftes, illetve 
tartalomszolgaltatas az emberi es allampolgari jogok, tarsadalmi integracio, 
tarsadalmi reszvetel, eselyegyenloseg, jogervenyesftes, erdekervenyesftes es 
onszervezodes, a diszkriminacio, egyenlotlenseg, szegenyseg, es tarsadalmi 
kirekesztes, a kozossegszervezes es a kozossegfejiesztes, valamint a kozossegi 
reszvetelen alapulo es egyeb innovatfv kutatasi modszerek temakoreben; 

> szeleskoru es nyilvanos kommunikacio a szervezet tevekenysegerol; 
> a tarsadalmilag, gazdasagilag, kulturalisan es egyeb szempontbol hatranyos 

helyzetu es hatranyosan megkulonboztetett egyenek foglalkoztatasa a szervezet 
tevekenysegeiben. 

3.2 Az Alapitvany a fentiekben felsorolt tevekenysegeit nonprofit jelleggel vegzi. 

3.3 Az Alapitvany kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol 
fijggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. 

3.4. Az Alapitvany kozhasznu szervezetkent keri nyilvantartasba vetelet, tekintettel arra, 
hogy kbzerdeku celjai megvalosftasa erdekeben olyan, a kovetkezokben felsorolt 
kozfeladatokat lat el, illetve vegez kozfeladatokhoz kapcsolodo kozhasznu tevekenysegeket, 
amelyekrol az alabbi jogszabalyok alapjan allami szerveknek illetoleg a heiyi 
onkormanyzatoknak kell gondoskodnia: 

> a hatranyos helyzetben elo es kirekesztest elszenvedo embereknek, az oket 
kepviselo csoportoknak nyujtott kepzesek, mentoralas, rendezvenyek, 
kozossegszervezes es kutatasok megvalosftasaval az alapveto jogok biztosftosarol 
szolo 2011. evi CXI. torveny 2. § (5) bekezdese szerinti tevekenyseg: „az alapveto 
jogok biztosa elosegiti az emberi jogok ervenyesijleset es vedelmet. Ennek soran 
tarsadalmi tudatformalo, felvilagosfto tevekenyseget vegez es egyijttmukodik azon 
szervezetekkel es nemzeti intezmenyekkel, amelyek ceIja az alapveto jogok 
vedelmenek elomozdftasa"; 

> a hatranyos helyzetben elo es kirekesztest elszenvedo embereknek, az oket 
kepviselo csoportoknak nyujtott kepzesek, mentoralas, rendezvenyek, 
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kozossegszervezes es kutatasok megvalosftasaval az egyenio banasmodrol es az 
eselyegyenloseg elomozdftasarol szolo 2003. evi CXXV. torveny 14. § (1) bek. f) es 
g) pontja szerinti tevekenyseg: „Az Egyenio Banasmod Hatosag (a tovabbiakban: 
hatosag) feladatainak ellatasa soran egyiittmukodik a civil es erdek-kepviseleti 
szervezetekkel, valamint az erintett allami szervekkel; az erintettek szamara 
folyamatos tajekoztatast ad es segftseget nyujt az egyenio banasmod megsertese 
elleni fellepeshez"; 

> a hatranyos helyzetben elo es kirekesztest elszenvedo embereknek, az oket 
kepviselo csoportoknak nyujtott kepzesek, mentoralas, rendezvenyek, 
kozossegszervezes es kutatasok megvalosftasaval a kozigazgatasi hatosagi eljaras 
es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny 5.§ (1) 
bekezdese szerinti tevekenyseg: „A kozigazgatasi hatosag az ugyfel es az eljaras 
egyeb resztvevoje szamara biztosftja, hogy jogaikrol es kotelezettsegeikrol 
tudomast szerezzenek, es elomozdftja az Cigyfeli jogok gyakorlasat", valamint az 
5.§ (2) bekezdese szerinti tevekenyseg: „A kozigazgatasi hatosag a jogi kepviselo 
nelkijl eljaro iigyfelet tajekoztatja az iigyre iranyado jogszabaly rendelkezeseirol, 
az 6t megilleto jogokrol es az ot terhelo kotelezettsegekrol, illetve a 
kotelezettseg elmulasztasanak jogkovetkezmenyeirol, tovabba a termeszetes 
szemely ugyfel reszere a jogi segftsegnyujtas igenybevetelenek felteteleirol". 

> a hatranyos helyzetben elo es kirekesztest elszenvedo embereknek, az oket 
kepviselo csoportoknak nyujtott kepzesek, rendezvenyek, kozossegszervezes es 
kutatasok megvalosftasaval, tananyag frasaval, fejiesztesevel, konyvek es 
kiadvanyok szerkesztesevel es kiadasaval a Magyarorszag heIyi onkormanyzatairol 
szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bek. 7. pontja szerinti tevekenyseg: „a 
heIyi kozijgyek, valamint a helyben biztosfthato kozfeladatok koreben ellatando 
heIyi onkormanyzati feladatnak minosul a kulturalis szolgaltatas, kiJlonosen a 
nyilvanos konyvtari ellatas biztosftasa, filmszfnhaz, eloado-muveszeti szervezet 
tamogatasa, a kulturalis orokseg heIyi vedelme; a heIyi kozmuvelodesi 
tevekenyseg tamogatasa", valamint a 23. § (1) bek. 16. pontja szerinti 
tevekenyseg: „a fovarosi onkormanyzat feladata az orszagos szerepkorrel 
osszefijggo kulturalis szolgaltatas, kiJlonosen a nyilvanos konyvtari ellatas 
biztosftasa, kozmuvelodesi tevekenyseg tamogatasa; filmszfnhaz, eloado-
muveszeti szervezet tamogatasa"; 

> a tarsadalmilag, gazdasagilag, kulturalisan es egyeb szempontbol hatranyosan 
megkulonboztetett emberek foglalkoztatasaval a foglalkoztatas elosegfteserol es a 
munkanelkiiliek ellatasarol szolo 1991. evi IV. torveny 1. §-a szerinti tevekenyseg: 
„a foglalkoztatas elosegftese a munkanelkiiliseg megelozese es hatranyos 
kovetkezmenyeinek enyhftese erdekeben a Kormany, a heIyi onkormanyzatok, 
tovabba a munkaadok es a munkavallalasra jogosultak, valamint az utobbiak 
erdekkepviseleti szervezetei egyuttmiikodnek"; 

> kutatasok szervezesevel, tananyag, konyvek es egyeb kiadvanyok frasaval, 
kiadasaval es terjesztesevel a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari 
ellatasrol es a kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny 76. § (1) pontja 
szerinti tevekenyseg „A teleptilesi onkormanyzat kotelezo feladata a heIyi 
kozmuvelodesi tevekenyseg tamogatasa: (2) e) a heIyi tarsadalom 
kapcsolatrendszerenek, kozossegi eletenek, erdekervenyesftesenek segftese. 
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valamint (2) f) a kijlonbozo kulturak kozbtti kapcsolatok kiepitesenek es 
fenntartasanak segftese/' 

IV. 

CSATLAKOZAS 

4. Az Alapitvany nyitott, ahhoz magyar es kulfoldi termeszetes es jogi szemelyek egyarant 
csatlakozhatnak, ha a II. pontban megfogalmazott celok eleresehez vagyonrendelessel 
hozzajarulnak es a jelen Alapi'to Okirat rendelkezeseit elfogadjak. A csatlakozasi szandekot 
irasban kell bejelenteni, melynek elfogadasarol a Kuratorium dont. Az Alapi'tvanyhoz 
csatlakozok nem szereznek az Alapi'tvannyal kapcsolatos alapi'toi vagy barmilyen egyeb 
jogokat. 

V. 

KEZELO SZERV, KEPVISELET, AZ ALAPITVANY MUKODESE 

5.1. Az Alapi'to kezelo szervkent ot tagbol alio Kuratoriumot hoz letre, ami az Alapi'tvany 
donteshozo szerve. Az Alapi'to a Kuratorium einoket es tagjait hatarozatlan idore keri fel. 

A Kuratorium einoke: 
Makadi Zsofia 
lakcim: 1038 Budapest, Rokavaru. 39., a.n.: Somogyi Judit, hatarozatlan 

A Kuratorium tagjai: 
Balog Gyula 

lakcim: 1083 Budapest, Szigony utca 7. IX.34., a.n.: Olah Eva, hatarozatlan 

dr. Ivany Borbala 

lakcim: 1039 Budapest, Bivalyos utca 48.; a.n.: Horvath Ida, hatarozatlan 

Udvarheiyi Eva Tessza ijgyvezeto igazgato, 

lakcim: 1026 Budapest, Pasareti ut 101. a.n.: Daniel Anna, hatarozatlan 

Piko Andras 
lakcim: 1089 Budapest, Vajda Peter utca 34/A., a.n.: Nagy Katalin, hatarozatlan 
5.2. A kuratoriumi tag tisztsege megszunik lemondassal, illetve a Kuratorium tagjanak 
halalaval. Az Alapi'to a teljes Kuratorium visszahi'vasan tul az egyes kuratoriumi tagokat is 
jogosult visszahivni, amennyiben veszelyeztetik az Alapi'tvany celjainak ervenyesiteset. A 
kuratoriumi tag tisztsege megszunik tovabba cselekvokepessegenek a tevekenysege 
ellatasahoz sziJkseges korben torteno korlatozasaval vagy vele szemben kizaro vagy 
osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel. 
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5.3. A Kuratorium kotelezoen evente legalabb egy alkalommal, az einok osszehi'vasara 
ijlesezik. Ules osszehivasat barmely kuratoriumi tag is kerheti. 
A Kuratorium iileset a napirend kozlesevel irasban (postal vagy szemelyes kijldemeny, 
telefax, email utjan) kell osszehi'vni, oly modon, hogy a kuratoriumi tagok legalabb az iilest 
megelozo 8 nappal igazolhatoan kezhez vegyek az iilesre szolo meghi'vot. 

A Kuratorium ulese akkor hatarozatkepes, ha azon legalabb harom tag jelen van. Donteseit-
hatarozati formaban - nyi'lt szavazassal, egyszeru' szotobbseggel hozza. Szavazategyenloseg 
eseten a hatarozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratorium uleseirol /elenleti iv es 
jegyzokonyv keszul, amelyet ket, az iilesen reszt vett kuratoriumi tag hitelesit alairasaval. A 
Kuratorium tilesei nyilvanosak, a nyilvanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben 
korlatozhato. 

5.4 A Kuratorium einoket akadalyoztatasa eseten az altala kijelolt kuratoriumi tag, ilyen 
szemely hianyaban a Kuratorium altal megbi'zott kuratoriumi tag helyettesiti. 

5.5. A Kuratoriumnak joga van javaslatot tenni az Alapi'to Okirat modositasara, kiegeszitesere 
illetve mindarra, amirol az Alapito dbnt. 

5.6. A Kuratorium feladata, hogy gondoskodjon az Alapitvany jogszabalyoknak megfelelo 
mu'kodeserol, felugyeli, hogy az Alapitvany vagyona csak az Alapi'to Okiratban megjelolt 
celokra keruljon felhasznalasra. A Kuratorium jogosult iigyvezeto igazgatot alkalmazni az 
Alapitvany napi mukodesenek iranyitasara. 

A Kuratorium kizarolagos hataskorebe tartoznak az alabbiak: 

- dontes az Alapi'tvanyhoz valo csatlakozas kerdeseben; 
- dontes az alapitvanyi vagyon felhasznalasarol; 
- az eves beszamolo es az eves koltsegvetes elfogadasa; 
- mindazok a kerdesek, amelyeket jogszabaly a Kuratorium hataskorebe utal. 

A Kuratorium az eves beszamolo jovahagyasarol az altalanos szabalyok szerint, egyszeru 
szotobbseggel hozott hatarozattal dont. 

5.7. A Kuratorium Tanacsado Testuletet hozhat letre. 

5.8. Az Alapi'tvany Kuratoriumanak einoke, valamint az iigyvezeto igazgato altalanos 
jogkorben es onallo kepviseleti joggal kepviseli az Alapitvanyt a Kuratorium dontesenek 
megfeleloen, dontes hianyaban az alapi'tvany erdekeivel bsszhangban. 
- Makadi Zsofia einbk, 4031 Debrecen, Derek utca 161., a.n. Somogyi Judit, onallo, altalanos, 
- Udvarheiyi Eva Tessza iigyvezeto igazgato, 1026 Budapest, Pasareti ut 101. , 
a.n. Daniel Anna, onallo, altalanos. 

Az iigyvezeto igazgato felett a munkaltatoi jogokat a Kuratorium einoke gyakorolja. 

5.9. Az iigyvezeto igazgato feladatai: 
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- iranyitja az Alapi'tvany napi mukodeset, 
- gondoskodik az Alapi'tvany konyveinek vezeteserol, iratainak jogszabalyok szerinti 
kezeleserol, orzeserol, 
- gondoskodik az Alapi'tvany penzeszkozeinek kezeleserol es utalvanyozasi jogkort gyakorol, 
- az Alapi'tvany alkalmazottai felett gyakorolja a munkaltatoi jogkort, 
- elokesziti a Kuratorium donteseihez sziJkseges iratokat, dokumentumokat, 
- gondoskodik a Kuratorium hatarozatainak vegrehajtasarol 
- gondoskodik az Alapitvany jogszabalyoknak megfelelo mukodeserol. 

5.10. A Kuratorium tagjai megbizatasuknak anyagi ellenszolgaltatas nelkiJl - tarsadalmi 
munkaban -tesznek eleget, esetlegesen felmeriilo koltsegeik megteritesere azonban igenyt 
tarthatnak. 

5.11. A kozhasznu szervezet megszuneset koveto harom evig nem lehet a Kuratorium tagja az 
a szemely, aki korabban olyan kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloje volt - annak 
megszuneset megelozo ket evben legalabb egy evig - , 

a) amely jogutod nelkiil szu'nt meg ugy, hogy az allami ado- es vamhatosagnal 
nyilvantartott ado- es vamtartozasat nem egyenli'tette ki, 
b) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag jelentos osszegii adohianyt tart 
fel, 
c) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag uzletlezaras intezkedest 
alkalmazott, vagy uzletlezarast helyettesi'to birsagot szabott ki, 
d) amelynek adoszamat az allami ado- es vamhatosag az adozas rendjerol szolo 
torveny szerint felfiiggesztette vagy torolte. 

A Kuratorium tagja, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett kozhasznu 
szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznu 
szervezetnel is betolt. 

5.12. Nem lehet a Kuratorium tagja, 

a) aki kiskoru, 
b) akinek cselekvokepesseget a tevekenysege (kuratoriumi tagsag) ellatasahoz szukseges 

korben korlatoztak, 
c) akit bu'ncselekmeny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes buntetesre I'teltek, 

amig a buntetett eloelethez fu'zodo hatranyos kovetkezmenyek alol nem mentesiilt, 
d) akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt, amennyiben az 

iteletben megjelolt tevekenyseget folytatja az Alapi'tvany, 
e) akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol, az eltiltast kimondo 

hatarozatban megszabott idotartamig. 

5.13. A Kuratorium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli 
hozzatartozoja a hatarozat alapjan 

a) kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesul, vagy 
b) barmilyen mas elonyben reszesul, illetve a megkotendo jogijgyletben egyebkent 
erdekelt. 

6 



V 

Nem minosul elonynek a kozhasznu szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal 
megkotes nelkiji igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas. 

5.14. A Kuratorium hatarozatairol koteles nyilvantartast vezetni. A nyilvantartasban fel kell 
tiJntetni a hatarozat tartalmat, idopontjat, hatalyat, a dontest tamogatok es ellenzok aranyat 
es amennyiben lehetseges, szemelyet is. 

5.15. A Kuratorim donteseit az erintettekkel irasban kozli, illetve weboldalan nyilvanossagra 
hozza. Az Alapitvany sajat weboldalan (www. kozeletiskolaja.hu) torteno kozzetetellel 
biztosftja mukodesenek es szolgaltatasai igenybe vetele modjanak nyilvanossagat, es 
weboldalan hozza nyilvanossagra beszamoloit is, a letetbe helyezesen tul ezzel biztositva a 
nyilvanossagot. 

5.16. Az Alapitvany mukodesevel kapcsolatban keletkezett iratokba elozetes egyeztetes 
alapjan, az Alapi'tvany szekhelyen kerijlhet son 

VI. 
AZ ALAPITVANY VAGYONA, GAZDALKOZASA 

6.1. Az alapi'toi vagyon osszege: 300.000 Ft, azaz haromszazezer forint. 
Az Alapi'tvany celjaira az Alapitvany celjara rendelt minden vagyon felhasznalhato. 

6.2. Az Alapi'tvany indulo vagyona novekedhet - az Alapi'to Okiratban meghatarozott 
felteteiek szerint - csatlakozok hozzajarulasaival, valamint az Alapitvany gazdalkodasanak 
eredmenyevel. Az Alapitvany celjaira az Alapitvany celjara rendelt minden vagyon 
felhasznalhato. 

6.3. Az Alapitvany penzbeli, dologi es termeszetbeli tamogatasokat, tovabba ingyenes 
szolgaltatast is elfogadhat. 

6.4. Az Alapitvany vagyonanak felhasznalasa tortenhet a Kuratorium sajat kezdemenyezese 
alapjan, illetve a Kuratoriumhoz eljuttatott kerelemre, palyazat alapjan, illetve tamogatas, 
osztondij nyujtasaval, valamint koltsegterftesre - kulonos tekintettel a rendezvenyekhez 
kotodo etkeztetesre, utazasra es szallas biztosi'tasara - valamint munkaberekre. 

Az Alapitvany barmely eel szerinti juttatasat palyazathoz kotheti. A palyazat nem tartalmazhat 
olyan felteteleket, amelyekbol - az eset osszes korijlmenyeinek merlegelesevel -
megallapithato, hogy a palyazatnak elore meghatarozott nyertese van (szi'nlelt palyazat). 
Szinlelt palyazat a eel szerinti juttatas alapjaul nem szolgalhat. 

A tamogatas, illetve osztondij, palyazat 
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- kedvezmenyezettei kiilonosen: tarsadalmilag, gazdasagilag, kulturalisan es egyeb 
szempontbol hatranyos helyzetu egyenek, csoportok es szervezetek; 

- formal kiilonosen: reszvetel oktatasban, kepzesben, mentoralasban, 
kozossegfejiesztesben, kozossegszervezesben, tanacsadasban, kutatasban, tananyag 
irasban es fejiesztesben, konyvek es egyeb kiadvanyok kiadasaban es terjeszteseben, 
tanulmanyutakon, rendezvenyeken es konferenciakon. 

Az Alapitvany az alapitvanyi celok mind hatekonyabb megvalosftasa erdekeben fo- es 
mellekallasu alkalmazottat is foglalkoztathat. 

6.5. Az Alapitvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu, illetve alapcel 
szerinti tevekenysegei megvalositasat nem veszelyeztetve vegez. Az Alapitvany gazdalkodasa 
soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a jelen Alapito Okiratban meghatarozott 
kozhasznu tevekenysegere fordi'tja. 

6.6. Az Alapitvany a vezeto tisztsegviselot, a tamogatot, az onkentest, valamint e szemelyek 
kozeli hozzatartozojat - a barki altal megkotes nelkiil igenybe veheto szolgaltatasok 
kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesftheti. 

6.7. Az Alapitvany valtot, illetve mas hitelviszonyt megtestesi'to ertekpapirt nem bocsathat ki. 

6.8. Az Alapi'tvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegenek fejiesztesehez kozhasznu 
tevekenyseget veszelyezteto merteku hitelt nem vehet fel. 

6.9. Az Alapitvany koteles a beszamolo jovahagyasaval egyidejuleg kozhasznusagi mellekletet 
kesziteni, amelyet a beszamoloval azonos modon koteles jovahagyni, letetbe helyezni es 
kozzetenni. Az Alapi'tvany beszamolojaba, kozhasznusagi mellekletebe barki betekinthet, es 
abbol sajat koltsegere masolatot keszi'thet. 

VII. 
MEGSZUNES 

7. Az Alapitvany hatarozatlan idore jott letre. Az Alapitvany a hatalyos jogszabalyokban 
foglaltaknak megfelelo esetekben szu'nik meg. Az Alapitvany jogutod nelkiili megszu'nese 
eseten a hitelezok kielegitese utan megmarado vagyont az Utcarol Lakasba Egyesiiletnek kell 
atadni. 

VIII. 
VEGYES RENDELKEZESEK 
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8.1. Az Alapitvany jogi szemely. Az Alapitonak tudomasa van arrol, hogy az Alapitvany 
ervenyes letrejottehez es a jogi szemelyiseg einyeresehez a Fovarosi Torvenyszek 
nyilvantartasba vetele szukseges. 

8.2. Az Alapito az Alapito Okiratot indokolt esetben modosfthatja a Ptk. rendelkezeseivel 
osszhangban. 

8.3. Az Alapito Okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol szolo 
2013. evi V. torveny es az egyesulesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil 
szervezetek mukodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny rendelkezesei 
iranyadok, annak keretei kozott a Kuratorium barmely kerdesben hatarozatot hozhat. 

Alulirott Alapito igazolom, hogy az Alapito Okirat egyseges szerkezetbe foglalt szovege 
megfelel az Alapito Okirat modosi'tasok alapjan hatalyos tartalmanak. 

Budapest, 2019. aprills 10. . r ~ - _ ^ 

Alulirott Alapito igazolom, hogy az Alapito Okirat egyseges szerkezetbe foglalt szovege 
megfelel az Alapito Okirat modosftasok alapjan hatalyos tartalmanak. 

Budapest, 2019. dprills 10. ^ 

Szanto Diana s.k. 
Alapito 

Lakcim: 

Szanto Diana s.k. 
Alapito 

ElottiJnk, mint tanuk elott: 

1. Nev 

Lakcim: 
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