
A Sziiv6sz6kt6l - a Szr[mft6g6pig AJnpitvf py

m6dosft6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt

ALAPiT6 0rrnara

Alulirott alapit6k a Szdv6sz6kt6l - a Szfmit6gdpig AlapitvSny 2000. okt6ber 30-5n kelt Alapit6 Okiratilt az
id6kdzi 6s a20l6.janu6r 05-6n 6s 2016. febru5r 10-i kelt m6dosi6sok alapjrin a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l
sz6l6 2073.6vi V. t<irv6ny 6s az Egyesiil6si jogr6l, akdzhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek
mrikod6s6r6l 6s trimogat6s6r6l sz5l6 20ll.6vi CLXXV. tdrvdny alapjSn egysdges szerkezetbe foglalva az

al6bbiak szerint 6llapitjSk meg 6s kinyilatkozzilk, hogy az Alapitvfiny miikdd6s6t a 2013. 6vi V. t<irv6ny
hatfilya al6 helyezik.

l, Az alapit6(k) neve, anyja neve,lakdhelye (jogi szemdly alap{td esetdben az alapftd neve, szikhelye,
ny ilvdntartds i/cd gjeg zdkszdma, kipvis el6j ine k nev e, lak6 hely e) :

Szipficsnd dr. Molndr Eva
Simon Gyula
RfzsavQlpti Gribor
Raddcz Eva
Zajdd Ferenc
Fribidnnd Mdrd Eraibet
Vatlerni Ohih Gabriella
Tdlgesi Lriszlf
Dn Szdkely Katalin
Ormdsi Lriszlf
Fiildp BiIa
Hechlinger Zs uzsanna Albina
Kovdcs Katalin
Mdrkus Zoltdnnd
Karsai Zoltdnnd
Gebey Sdndornd
Rdzsa Katalin
Nagt Gizella
Kis Kldra
Sziics Ferencnd
Fiildp Zoltdnni
Dr. Prdkai fohin
Balla Elek
Reindl Sdndorni
Dn Varga Zsigmond
Grassellind dn Nag Adil
Pappnd Katona Ilona
Simonnd Bajdosd Margit
Boros llona

an: Pakots Eva
an: Balla Piroska
an: Kutnih Erzsibet
an: Ferenczi Rdza
an: Borbdly Mdrio
an: Szabd Erzsdbet
an: Csislyakd Margit
an: T61h Terdzia
an: MalcsovszlE Mdria
an: Vigh Olga
an: Lakatos llona
an: Virtesi Eszter
an: Rdcz Eradba
an: Ti)rdk llona
an: Saldnki Eraibet
an: Bird Margit
an: Kovtics Mdria
an: Vajda Julianna
an: Fdnyes Kldra
an: Csetneki Katalin
an: Wmdnyi Erzsibet
an: Adler loldn
an: Oldh Erzsdbet
an: GdrbgAnna
an: Juhrisz Margit
an: RdczAnna
an: Jakab lulianna
an: Csordds Julianna
an: Csrtri llona

2134 Szdd, Kdlcsey E u 4.

4225 Debrecen - Jdzsa, Gdnczy P. u 96.

4032 Debrecen, Lehel u 24.
1149 Budapest, Kdvir L. u 43.
4032 Debrecen, Nagterdei kiirftt 78.
4200 Hajduszoboszld, JdzsefA. u 36.
4033 Debrecen, Szittis u 26.
4030 Debrecen, Ribizli u 25.
4271 Mikepdrcs, Homok u 11.

4026 Debrecen, Darabos u 12.
4032 Debrecen, Verseny u 74.
4024 Debrecen, Kossuth u 3/u
4225 Debrecen-fdzsa, Sillye G. u 90/u
4026 Debrecen, Csemele u 7.

4225 Debrecen, Kastdly u 9/a
4028 Debrecen, Izsd u 9.

4030 Debrecen, Vdcsey u 50.

4031 Debrecen, Gyepfllsor 3.

4024 Debrecen, fdszai M. u- 9.

4034 Debrecen, Hdrmashegt u 34.
4014 Debrecen, Mezdgazilisz u 12.

4025 Debrecen, Simonffy u 19.
4033 Debrecen, Nag) L. u 6.

4032 Debrecen, CIvis u 11.

4031 Debrecen, Didfa u 16/b.
1085 Budapest, Mdria u 22. 4/43.
4028 Debrecen,Abonyi u 3/b.
4032 Debrecen, Hatvani I. u 15.

4028 Debrecen, Hadhd4i fu 51.
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Az alap{ndny neve:
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Szdvfiszdktdl - a Saimitdgdpig Alap{ndny

Az alapfndny szikhelye: 4026 Debrecen, Hajd u 18-20.

Az alapiwdny honlapjdnak cfme: -

Az alapftdi indulf vag)on: 61.400.- Ft, azaz Hatvaneg)ezer-nigtszdzforint kiszpinz, amelyet
az alapitf teljes egiszdben rendelkezisre bocsrilott.

Az alap[td tagok kdziil:
Szipflcsni dn Molnrir Eva
Simon Gyula
Rdaavdlgyi Gribor
Raddcz Eva
Zajdd Ferenc
Frfibidnni Mdri Erudbet
Watlerni OIdh Gabriella
Tdlgtesi Lriszlf
Dr. Szikely Katalin
Madardsz Istvdn
Ormdsi Ltiszlf
Fiilhp Bila
Dr. Varga Zsigmond
H e c hlin ger Z s uz; annu Albina
Mendre Istvdn
Kovdcs Katalin
Prdkai loldn
Bslla Elek
Reindl Sdndorni
Belinszky Lajos
Dn Szima Mdria
Fiildp Zoltdnni
Mdrkus Zoltdnni
Sziics Ferencni
Karsui Zoltdnni
Grassellini dn Nagt Adil
Pappni Katona llona
Kiss Kldra
Simonni B aj dosti Margit
Gebey Sdndornd
Rdaa Katalin
Boros Ilona
Nag Gizella
ajdnlottfel

Madardsz Istvdn, Mendre Istvdn 6s Belinszky Lajos alapftd tagok elhaldlozdsa
miatt az alap{tdi jogaikat a Kuratdrium gtakorolja.

Dn Szima Mdria tag tagsdgi jogait Nag Gizella gyakorolja az alapftdi iogok
dtruhdzdsa okdn.

1.000 Ft-ot
10.000 Ft-ot

500 Ft-ot
2.000 Ft-ot

10.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot

500 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot

500 Ft-ot
3.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
2.000 Ft-ot

500 Ft-ot
1.000 Ft-ot

500 Ft-ot
1.000 Ft-ot
7.600 Ft-ot
3.000 Ft-ot

600 Ft-ot
200 Ft-ot

2.000 Ft-ot
2.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot
1.000 Ft-ot

500 Ft-ot
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6. Az alapftvdny cdlja:

Az alapitvdny citja az okrailis mindsdgdnek javftdsa, minden olyan oktatdsi, nyelvtanut.i* e,
sporttevikenysig tdmogaldsa, melyre az dllami kdltsigvetds keretein beliil nem nyilift mdd Az
Alap{t6 remdli, hogt kezdeminyezise mds gazddlkodd szervezeteket is csatlakozdsra kis4tet,
el6segftve ezzel az alapindny ciljdnak teljesitdsdt, az Arany Jdnos Gyakorldiskoldban vigzett
tanuldk tovtibbtanuldsi lehetflsigdnek biztos[trisdt a megvdltozott gazdasdgi kdriilmdnyek kdzdtl.
Ennek drdekiben az alapindny cilszerinti tevikenysdge az aldbbiakbanfogalmazhatd meg:

- nevelds ds oktatds, kipessigfejlesztis, ismeretterjesztis
- sport az dltaldnos iskoldban:

u/ Lehetdvd teszi az iskola valamennyi / dsszes tanulfja suimra a korszeril szdmftdgdpes ismeretek
elsajdtfttisrit.

b./ Lehetfvd teszi az iskola jelenleg igen korszerii IBM PC parkjdnak szinten tartdsdt,folyamatos

fejlesztdsit.

c./ Minden tanulfja szdmdra biztos{tja a jelenlegindl magasabb frasaimban legaldbb egt vildgnyelv
aI apfo k rt e k aj dt{t ds rit.

d/ A tehetsiges tanuldk szdmdra lehetfsiget ad mdsodik idegen nyelv tanuldsdra

e./ Az Alapindny lehetdsdgeihez mdrten mindent elkdvet, hogy a tanult idegen nyelv
gtakorldsdra a tonuldk legaldbh 10 napot a cilorszdgban tdlthessenek.

f./ A Kuratdrium - anyagi khetflsdgeihez mirten - tanulmdnyi idd egt rds4ire, ill teljes idejdre

folyamatos \sztdndijjellegii tdmogatdst nyrtfl a tuhetsiges, rossz szocirilis helyzetii tanuldknak.

g./ AKuratdrium a kipzisi tdmogatdst, ill. \sdhndfjfolydsf,tdsfufelfiiggesztheti, megsziintetheti, ha a
kedveandnyezetl a Kurathrium dltal meghatdrozott kdvetelminyeknek nem tesz eleget, vagl arT a
mdltatlannd vdlik

h./ A sport kdzhasznrt tuvikenysig kdrdben rendszeres tili ds nydri kdpzdmfivdszeti ds sport tdborok
szemezisivel hozzdjdrul a tanuhik egdszsdges dletmddra neveldsdhez A triboroztatd pedagdgusok
kdltsigeinek egt rdszit a Karaldrium ddntise alapjdn - azAlap{ndny dndllalja

7. Azalap{tvdnytevikenysige:

7.1./ Az alap{ndny a cdljdnak elirdse irdekdben az aldbbi kdzhasznrt tuvdkenysdget vdgzi:

fEctv. 34. S (1) bekezdds a) pontJ

Kdzh as znit tevd keny sdg Kdzfeladat Jogszabdlyhely

t. O ktatds min6s ig dne k j av[tds a,
Oktatdsi is nyelvtanuldsi
tevdkenysdg javftdsa,
Korszer ii s uimftdstechnikai,
szdm{td g dpe s ismeretek
els aj dt{tds dnak tdmogatds a,
Szocirilisan rdszoruld, tehetsiges
tanuldk tdmogatdsa

Kiizoktatds elldtdsa

2011. dvi CXC. tdmdny a nemzeti
kdznevel6sr6l
1.s,'
5.5 (l) bekezdds b/ba;bb pontjo;
10.s
27.5 (5), (13) bekezdds
88.S
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) Iskolai sporttevdkenysig
minds d gdne k j avitds a, tdmo g atds a,
Sporttdborok szemezdse,
m fik ii di s in e k t dmo g at ds a

Iskolai
sporttevdkenysig

elldtdsa

I 6/2004. (V I 8.) OM-GyISM egtiittes
rendelet az iskolai
sporttevikenysdgrdl
3.$ b-e pontjai

3.
Kdtelezd eszkdzd k is felszereldsek
beszerzisinek tdmogatdsa,

Kdzoktatds elldtdsa

20/2012. (W1.31.) EMMI rendelet a
n ev e Id s i- o kt at ds i int d undny e k
mfikdddsirfl is a kdzneveldsi
intdaniny e k n dv h os zn dl atdr d I
16r.5
/83.$

10.

7.2./ Az alapfndny kiizhasznft szolgtiltatdsaibdl az alapindnyi ciloknak megfelelfien bdrki
rdszesillhet.

7.3./ Az alapfndny a m{ikdddsdnek, szolgrtltatdsainak, azok igdnybeviteli mhdjdnak nyilvdnossrigtit
az alapfndny szdkhelydn elhelyezett hirdetfittibldn ds o www.aranv-alt.unideb.hu nevfi
honlapon az Alapindny nevill meniipontban val6 kdzzdtdtel rtfidn biztos{tju Az eves

beszdmolht ds a kdzhasznusdgi melldkletet minden dv mdjus 30. napjdig a W.
alt.anideb.hu internetes honlapon az Alap{ndny nevii meniipontban ds az alapfndny
szdkhelydn kihelyezett hirdetdttibldn kiizzdteszi [Ectv. 37. S (3) bekezdis d) pontjaJ

Az alap[ndny jellege:

8.1./ Az alap{tvdny nyitott, ahhoz bdrmely hazai vagt kiiffildi termiszetes is jogi szemdly
bdrmikor az Alapindny fenndlldsa alatt tetszdse szerinti vagtoni hozzrijdruldssal
csatlakozhat. A csatlakozris tinye a csatlakozdt nem minfisiti alap{,tdvd, alapi,tdi jogokat nem
gtakorolhat. A csatlakoait megilleti azonban az a jog, hog javaslatot teglen a kuratdrium
r d s zi r e a v agt o n i j utt al ds dn a k felh as zn dlds dr a v o n at k o ui an.

8.2./ Az alapindny kdzt'etlen polilikai tevikenysdget nemfolytat, szervezete pdrtoktdlfrtggetlen is
azoknak anyagi tdmogatdst nem nyfijt. [Ectv. 34. S (1) bekezdis d) pontJ

Az alaplndny iddtartama:

Az alap{ndnyt hatdrozatlan idfitartamra hozta l6tre az alapitti.

Az alap[tvdny i vagton felh aszndlds a:

10.1./ Az alapindny mindenkori voglona kizdrdlag a jelen alapftd okiratban megjeldlt cilok
megvalds{tdsdra haszndlhatf fel. Az alap[tdi vtgtonnal a kuratdrium gazddlkodik.

10.2./ az Alap{ndny az indulf vagton 50%-tit mindenkor tartdsan lekiine turtja is ezen t6ke
hozadikdt, az induld vag)on nem tfikisitett rdsxdt, valamint a csutlakozdk felajdnldsait
forditja cdljai megvalfs{ttisdra A csatlakoaik felajdnldsainak 20 %-a az Alapitvdny indulf
vagtondt gtarapltja

10.3./ Az alaplndnyi vaglton felhaszndldsa sordn az egltedi kdrelmek alapjdn a tdmogatdsokrdl
elfogadott pdnziigti tem ds hatdrozat alapjdn a kuratfirium ddnt. Az Alaplndny rdszdre
juttatott adomdnyok az alap{ndnyi cdlokat a kdvetkezd mddokban szolgrilja:

- a cdl szerinti tevdkenysdgek megvalfisftdstihoz eszkdzvrisdrlds.
- cil szerinti juttatdsait ptilydzatok titjdn biztosltja
- a rossz szocitilis helyzetii tanulfk tdmogatdsrit kdrelmek alapjdn birdlja eL
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10"4J Ha a csatlakozd tdmogatd rendelkezett vagtoni juttatdsafelhaszndldsdrdl, ftgt rendelkezdse
drvinyes iildsdr6l a kuratfirium gondos kodik

10.5./ Az alapitvdny gazdasdgi - vtikalkozdsi tevikenysiget csak kiizhasznrt cilfiainak
megvalds{tdsdval ki)zvetleniil ilsszefiggdsben 6s annak drdekiben, azokat nem
veszdlyeztetve vdgez fEctv. 34. S (1) bekezdis b.) pontJ

10.6./ Az alapindny a gazddlkoddsa sordn elirt eredminydt nem osztja fel azt az alapitd
okiratdban meghatdrozotttevdkenysdgirefordftju [Ectv.34. S (I) bekezdis c) ponlJ

10.7./ Az alap{ndny a Plk-ban meghatdrozottak szerint szfllnik meg. Az alapftvdny jogutdd ndlkiili
etdn az alapindnynak a hitelezfih kieligitdse vagtondl a
etem Kossuth Lajos Gyakorlf Gimndziuma ds Hajd utcai

fetdatelldtrisi helynek (kortibbi nevin: Arany Jtinos Ahaldnos Iskola) kell adomdnyoznL

11. Az alapindny figtvezetd szeme:

11.1./ Az alapitti az alapfndny vagtondnak kezeldsdre 6t termdszetes szemdlybfl dll6 kuratdriumot
neveL Az alapitdfenntartja a kuratdrium elndkdnek kijeldldsi jogrit.

Grassellind dr. Nag Adil an: RdczAnna , 1085 Budapest, Mdria u 22. 4/43.

Dn Vargdni Szab6 M'a)rgit an: Uhrin Margit,4L3lDebrecen, Dilifa u 16.

Kovdcsnd Tdth Margit Katalin an: Szildgti Margit Kldra, 4033 Debrecen, Dolmdny u 6.

Katona Ldsxl6, an: Csdkdsi Eradbet, 4029 Debrecen, Veres u. 72.

Dn Dula Bila, an: Csegdldi lrma,4024 Debrecen, Csapd u 18. l/3.

11.2./ A kuratdriumi tagok kijelhlise hatdrozatlan id6re safl A kuratdriumi tagokat az alapftdk
jeldlik ki, a tisztsdg annak elfogaddsdval jdn litre.

- a tag haldldval,

- lemonddsdval.

- a Ptk. 3:22. S (1)46) bekezddsdben, tovtibbri a Ptk. 3:397. S (3), (4) bekezddsdben, a Btk.
6l.5 @ bekezdds i) pontjdban ds az Ectv. J8. S - 39. $banfoglalt ilsszeferhetetlensigi 6s kinird
ok bekdvetkeztdvel,foglalt dsszefdrhetetlensdgi is kiaird ok bekdvetkeztdvel,

- a Ptk. 3:398. $ (2) bekezddse szerintivisszahtvdssal
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11.3./ A karatdrium biztositja az alap{ndnyi cdlok folyamatos megvalfsftdsdt, ehhez megteremti a
sziiksdges eszkdz ds feltitelrendszert. Ddnt az alapiwdnyhoz drkezett adomdnyok elfogaddsdrdl,
illetve, v iss zautasitris drdl.

Az alapindny munkwdllaldifelett a munkdltatdi jogokat a kuratdrium gtakorolja-

11.4./ A Kuratdriumot ivente legaldbb eglszer dssze kell hivni irdsban, igazolhatd mddon. irdsbeli
igazolhatd m6don firtdnf kdzbes[tisnek mindsiil: pL ajdnlott vag tirtivevdnyes
kiildemdnykdnt, tovdbbd a tagnak az elektronikus levelezdsi cimire tiirtind kixbes{tds a4al,
h o gy a kizb es ft 6 s vis s zaig azo his r a k er iilj 6n (e le ktr o ni k us t drtiv ev iny).

11.5./ A kuratdriumfeladata elldtdsa sordn hatdrozatait nyilvdnos ill6s tartdstival hoao meg. [Ectv.
37. S (I) bekezdisJ

Az iildst a kuratdrium elni)ke htuja iissze meghivdvaL A meghivdnak tartalmaznia kell az
alapfndny nevdt is szdkhelydt, tovtibbti a kuratdriumi illis helydt, iddpontjdt ds a napirendi
pontokat. A meghfvdt a kuratdriumi tagoknak igazolt mddon 6s olyan iddben kell megkiildeni,
hogt a megh{vd kizhezvitele ds a kuratdriumi til6s iddpontja kdzdtt legaldbb I nap elteljen

11.6./ A kuratdrium elndke gondoskodik andl, hogt a meghfvdt az alap[tvdny szdkhelyin elhelyezett
h ir detdt rib ldr a kifiig g e s s ze.

11.7./ A kuratdrium akkor hatdrozatkipes, ha azon legaldbb hdrom tag jelen van. Hatdrozatdt - ha
az alap{td okirat mdskdnt nem rendelkezik - mind az iit tag jelenldte esetdn egtszerfi
suftdbbsdggel, m{g mind a hdrom tag esetin egthangfilag hozzu A beszdmolf ds a mdrleg
jdvdhagtdsdrdl, valamint ezzel egtidejtileg a kdzhasznfisdgi melliklet elfogaddsdrdl az
dltaldnos szabdlyok szerint dbnt. [Ectv. 37. S (2) bekezdds d) pontJ

A hatdrozat meghozatalakor nem szovazhal az,

a) akit a hatdrozat kiitelezettsdg vagt felelffssig al6l mentesft vagt a jogi szemily terhdre
mdsfaj t a el 6ny b en r 6 s ze sit ;
b) akivel a hatdrozat szerint szerzfiddsl kell kdtni;
c) aki ellen a hatdrozat alapjdn pert keII indltani;
d) akineh olyan hozzritartozdja drdekelt a ddntdsben, aki a jogi szemilynek nem tagja
vagt alap[tdja;
e) aki a d?intisben drdekelt mds szervezeuel tdbbsdgi befolyrison alapulf kapcsolalban dll;
vag
fl aki egdbkint szemdlyesen drdekelt a ddntdsben.

11.8./ A kuratdriumi illdsekrdl jegtzdkdnyv kdszilI. A kuratdrium a hatdrozatait az iildsen saiban
kihirdeti ds az drintettekkel irdsban, postai itton, I nopon beliil kdzli, tovdbbd a hatdrozat
meghozataldt kdvetd I napon beliil az alapfndny szikhelydn elhelyezett hirdetftribldn
kdzzdteszi, illetdleg a www.aranv-alt.unideb.hu honlap Alapitvdny nev{i meniipontban
kdzzdteszi.[Ectv. 37. S (3) b) pontJ
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11.9./ A kuratdrium kdteles gondoskodni olyan nyilvdntartds vezetisirdl (Hatdrozatok Kdnyve),
amelybdl a ddntisinek tartalma, iddpontja ds hatdlya, illetve a dhntist tdmogatdk ds eAenzflk
saimardnya ds szemdlye megdllapithatd. [Ectv. 37. S (3) bekezdds a) pontJ

A kuratdrium tevdkenysige, illetve az alap{tvdny mf,lkddise sordn keletkezett iratokba
szemdlyazonosstigdnak igazohisrit ds irdekdnek valdsz{nils[tisdt kdvetden, - a szemdlyisdgi is
mds alkotmdnyos jogok tiszleletben tartdsdval - az alap[ndny szikhelyin bdrki betekinthet. Az
iratbetekintdst a kuratdrium elndke vag) az dltala kijeldh kuratdriumi tag az iginy
bejelentdsit kdvetd I napon beliil az alapindny szikhelyin biztosltja- [Ectv. 37. S (3) bekezdds

c) pontJ

11.10./ A kuratdrium tagjait dijazds nem illeti meg, azonban igazolt kdszkiaddsaik, ki)ltsdgeik
megtirttis ir e iginyt tarth atn a k.

il.il./ A karatdrium kdteles az alapttvdny miikddisevel kapcsolatos ives besaimol6t is a
kdzhasznfisdgi melldkletet minden iv dprilis 30-ig megtdrgtalni is diinteni annak
jdvdhagtdsdrdL

11.12./ A kuratdriumfeladata, hogt az alapftvdny mf,ikdddsdt szolgriltatdsai igdnybe vdteldnek mddjdt
a szilesebb kdzilnsig, a kedvezmdnyezetti kdr irdnydban nyilvdnossti teg)e, akdr a helyi sajtd
rtfdn is.

1 2. Az Alapindny kdpviselete :

12.1J A kuratfrium elniike is a kuratdrium - bdrmely mds - egtik tagja egyfittesen jogosult az

al apin dny k dpvk eletdr e.

12.2./ Az alapitvdny bankszdmldjafeletti rendelkezis jogdt a kuratdrium elndke is a kuratdrium
- bdrmely mds - egik tagia egyfittesen gtakorolju

13. Osszefdrhetetlensigiszabdlyok:

13.1./ Vezetd tiszts4gviself az a nagtkorrt szemdly lehet, akinek cselekvdkipessigdt a tevikenysige
elldtris tth oz s ziiks 69 es kdrben nem korldtoztrik.

Ha a vezetd tisztsigviself jogi szemily, a jogi szemdly kdteles kijeldlni azt a termdszetes
szemdlyt, aki a vezetd tisztsigvisel6i feladatokat neviben elldtju A vezetf tisztsigviselfikre
vonatkoai szabdlyokat a kijelhlt szemilyre is alkalmazni kell

Avezetf tisztsdgviself iigl:ezetisifeladatait szemdlyesen kdteles elldtnl

Nem lehet vezetd tisztsdgviself az, akit bflincselekmdny elkdvetise miatt jogerfisen
szabadsdgvesztds biintetdsre itdltek, amfg a biintetett elfiilethez fiizddf hdtrdnyos
kdvetkeaninvek al6l nem mentes illt.
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Nem lehet vezetd tisztsdgviself az, akit e foglalkoztistdl jogerdsen eltiltottak. Akit valamely

foglalkozristdl jogerds bfrdi itdlettel eltiltottak, az eltilttis hatdlya alatt az itiletben megieldlt
t ev 6k eny s 6 g et fo ly tat 6 j o g i s zemd ly v e zet 6 tis zt s dgvi s el6j e n em I e h et.

Nem lehet vezetT tisztsigviselt, aki kdziigtektdl eltiltd itdlet hatdlya alatt dtt (Btk. Oti..$ p1 ne*.
i) pont).

Az eltilttist kimondd hatdrozatban megszabott iddtartamig nem lehet vezetd tisztsigviself az,

akit elt iltottak a v ezet 6 tis zts 6 gv is el 6i tev d k e ny s 6 g tdL

13.2./ Az alapindny kedveaninyezettje ds annak kdzeli hozzdtartozdja nem lehet a kuratdriam tagia
Az alapitti /alapftdi jogok gtakorldja/, illetdleg thminyes kdpviselffje is kdzeli hozzitartoztii
nem lehetnek tdbbsigben a kuratdriumban.

13.3./ A kuratdrium hatdrozathozataldban nem vehet riszt az a szemily, aki vagt akinek kdzeli
hozzdtartozdja a hatdrozt alapjdn kdtelezettsig vagtfelelflssdg al6l mentesiil, vagt bdrmilyen
mds elfinyben risaesill, illetve a megkhtendf jogiigletben egtibkint drdekelt.

Nem mindsiil elfinynek a kdzhasznrt szemezet cdl szerinti juttatdsai keretiben a bdrki dltal
megkdtis nilkilI igdnybe vehetd nem pdnzbeli szolgdltatds, illetve az eglesillet dltal tagjdnak,
a tagsdgi jogviszony alapjdn nyrtjtott, ldtesitf okiratnak megfelelf cdl szerinfi juttatds. [Ectv.
38. S (1) ds (2) bekezddsJ

13.4./ A kdzhasznfi szervezet megszfinisdt kdvetf hdrom dvig nem lehet mds kiizhqsznfi szervezet
vezetd fiszrsdgviselfije az a szemily, aki kordbban olyan kdzhasznft szemezet vezetf
tisztsigviselfje, volt - annak megsziindsdt megelflzd kdt dvben legaldbb egt evig -,
a/ amely jogutfid ndlkiil sziint meg fig6 hogt az dllami ad6- is vdmhatdsdgndl

nyilvdntartott ad6- is vdmtartoztisdt nem egtenlitette ki,

h./ amellyel szemben az dllami adi- is vdmhatdsrig jelentds iisszegii addhidnyt tdrt
fel,

c./ amellyel szemben M dllami ad6- ds vdmhatfisdg iizletlezdrds intdzkeddst
olkalmazott, vagt iizletlezdrdst helyettes{td birsdgot szabott ki,

d"/ amelynek addsaimdt az dllami ad6- es vdmhatdsrig az addzris rendjdrdl szdl6
tiirviny szerint felfiiggesztette vagt tdrdlte.

A vezetf tiszlsdgviselfl, illetve az ennek jelhlt szemdly kdteles valamennyi irintett kdzhasznrt
szervezelet elflzetesen tdjdkoztatni arrdl, hogt ilyen lisztsdget egtidejiileg mds kiizhasznrt
szervezetnil is bet6lt. [Ectv. 39. S (1) ds (2) bekezdisJ

Az alapit6k meghatalmazdst adnak a Dr. Dula tJgvddi Iroda (4024 Debrecen, Csapd u 18. 1/3., kipv.: Dn
Dula Bdla figvid) riszdre a mfidositti okirat, az egltsdges szerkezetii alapitti okirat ds a kapcsolddti
okiratok elkiszitdsdre 6s ellenjegtziseire, valamint a Debreceni Tdmdnyszik elfltti kdzhasznrt jogtilltis
nyilvdntartdsba vdtel4re is a vdltozris bejegtzisi eljdrdsban tdrtdnd kepviseletre.
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Az alapftd okiratban nem szabdlyozott kirddsekre a Polgdri TdmdnykdnyvrflI szdl6 2013. evi V tdrvdny, az
egtesfildsi jogrdl, a k67hasznrt jogtilldsrdl, valamint a civil szervezetek mtikddisdrflI ds tdmogatdsdrdl szdld
2011. ivi Clnil1ft)rviny rendelkezdseit kell megfelelflen alkalmazni.

Debrecen. 2016. februrir 10.

Kis Kl6ra

fu_-o'^-*-f* &)"'/

Sziics Ferencn6

Balla Elek

Dr. Pr6kai Jolan

Df. 0iil* i ;i:,lr urii lioda
Dr. trul;.86ia

it:1 o';i-d
4024 Dsbrarer, CsaPc u, 1B I/3.

Tel : I ;ri-52-2.1 3-;l!,, it' I at. +36-52-31 541 8
l'1e,.:"i':' !ilrl;-!"ori

(

Cel'/a&e

Pappnd Katona Ilona

Kdszitettem, ellenj e gyzem :

Debrecen. 2016. febru6r 10.

rigyis, mint Szipocsn6 dr. Molni4r Eva, Simon Gyula, R6zsav6lgyi G6bor, Rad6cz Eva, Zajd6 Ferenc,
F6bi5nn6 M6r6 Erzs6bet, Vatlernd Ol6h Gabriella, Tcilgyesi Lhszl6, Dr. Sz6kely Katalin , Orm6si Lhszl6,
Fiildp Bdla, Hechlinger Zstzsanna Albina, KovScs Katalin, Markus Zolthnnf, Karsai Zoltinn{, Gebey
S 5ndorn6, R6zsa Katalin alapit6 tagok me gh atalmazott k6pv i seloj e.

K6szitettem, ellenj egyzem:
Debrecen, 20 I 6. februrir 10.

Zdraddk:
Alulirott Dn Dula Bdla iigtvid igazolom, hogt a litesitf okirat egtsdges szerkezetbe foglalt szdvege
megfelel a l6tes{tf okirat mfidositrisok alapjdn hatdlyos tartalomnak. Az egtsdges szerkezetii alapitti okirat
elkiszftdsdre a ldtes[t6 okirat 7., 2., 3., 4., 5., 6. pontjainak vdltosdsa, jogszabdly vriltoztis miatti
aktualiztihis, okirat szerkesztdsinek 6s szdvegezdsdnek pontos{tdsa, a tagok szemdlyi adat vdltoruisa ds

egtes okiratban megjeliilt adatok vtiltoxdsa, illetikes Tdmdnyszdk hidnypdtlf vdgzdse adott okot. Az egtes
pontok vdltoztisdnak konkrdt okait a mddosftd okirat rdszletesen turtalmazzu A megvdltozott riszek d6lt,
vastag betfivel keri]lnek feltilntetdsre.

L


