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II.

Az AlapítvánY neve

l.l

AlternatívPedagógiáértAlapítvány

2.l

Az

Alapítvány rövidített elnevezése:

AGA

III.
Az Alapífvány székhelye

1.l|

5000 Szolnok, Széchenr-i krt. 16. sz.

IV.
Az Alapítvány közhasznúsági jogállása

l.l) Az

Alapítvát-ly nenf közhasznú szeryezeÍ.

2.l1

A jelen alapító okirat Y12. pontjában lrleglraiározott közhasznú tevékenységvégzésé_
vel az Alapítvány a nenrzeti köznevelésről szóló 20ll. évi CXC. törvény 4.$ (t) g)
pondában nleglratározott közf'eladathoz kapcsolódóan végzi'

3./

Az

Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nenr Íblytat. szeryezete pártoktól
fuggetlen. azoknak anyagi tárrlogatást nem nyújt. tőlük tánlogatást nenl fogad el' Továbbá a tevél<enysége során országgytílési képviselőt, valarnint helyi önkormányzati
választásokon jeIöltet nem állít és nenr tánlogat, azt tevél(enysége során kizárja.s

4.l

Az Alapítvány irataiba bárki

betekintl'let az aIapítvány széklre lyén, a kuratórium elnökének jeIenIétében. vele előzetesen egyeztetett időpontban.
Az éves közhasznúsági mellékletébeó bárki betekinthet. abból saját koltségéremásola_
tot l<észíthet.
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v.

Az Alapítvány cél.ia
t.l

2.18

Az Alapítvány célja a SzoInoki Szécheny'i lstr'án Ginrniiziunr7 rnaxirnális nríiködésének biztosítása. a gyerrnel<ek testi. szellenri. rrrentális Íejlődésrrnel<. társadalmi beilleszkedésénel< elősegítéSe' aZ ezzel összefiiggő g,vakorlati krrtatásol<. vállalkozások.
l<ezdetnrrnvezések tárnogatása. valanlint az alternatív pedagógiai program támogatása.

Az

Alapítvány tevékeny'ségévelcéljai nregvalósításaként az alábbi tevéken'u-ségeket

végzi:

- az oktatást segíto eszközök

saját lorrásból történtj beszerzése
- az oktatási intézménytevékenységénekanyagi támogatása (eszkozvásárlások. kirándulások. szabadidos programok. tanfolyarnok szervezéséheztörténő pénzügyi hozzájárulás)
3.1

Az Alapítványnak a f-entiekben meghatározott közhasznú tevékenységeit- a szolgáltatási költségek megtérítéseután - bárki igénybe veheti. valamint az, aki arrarászorultsága' vagy egyéb ok rniatt kéri az Alapítvány támogatását.
Az alapítvány. szolgáItatásainak igénybevételi módját minden évben január 30.-ig előre köteles nyilvánosságra hozni a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium épületében

elhel1,ezett hirdetőtáblán történő kiÍiiggesztéssel, valamint a honlapján
(mvw. szec n en vi -szo nok.sulinet.hu ) tö ft én o kozzéÍétell
el . Az al ap ítván v sz o gá tatás a_
inak igénybevéteIi módjáról szóló tájékoztatást, a fbnti határidővel, a helyi lapban is
l

l

l

közzé kelltenni.9

vI.

Az Alapíhány vagyona és felhasználása, az Alapitvány gazdálkodása
I -/

Az Aiapítvány vagyona a bírósági nyilvántartáSba Vételkor az alapítók által indLiló
vagyonként felajánlott l60.000,- Ft készpénzbol,valanrint az Alapítvány nrűködése

őÍa szerzett tántogatásra kapott adományok összegéből. a kapott tárgyi eszközökből,
állami, valamint nrást szervektől pályázatokon elnyert pénzösszegekből tevődik össze.
2.t

Az alapítványi célok megvalósítására, az Alapítvány'nlúiködtetésére az alapíto Vagyon.
az AlapíÍvány részérejuttatott adontárryok és tánrogatások, va|atlint az Alapítvány

gazdálkodásának erednlényeként létrejött Vagyoll és annak hozamai telies egészében
felhasználhatóak.
)./

Az Alapítvány nyitott.
mint

ahhoz nlagyar és külfloldi természetes és jogi szernélyek. valajogi személ'viség nélkiili támogatók feltétel néIkül. vagy meghatározott célra ren_

delt egyszeI'i. vagy rendszeres adornányaikkal csatlakozhatnak, de a csatlakozás alapíjogosultságot nern eredményez. l0

tÓi

7
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A/

'\z

adontány, Vag-V l-ela.iánlits rllirld pénzbeli^ mirrd vagy'oni értókű _jog (szcrziii _itlt.

lrasznál

at

i és ttr laidon i og) nl i nd tevél<cn'vség. kozrcnr űl<odés lehet.

5'l

Az adornán1'ozók saját nevlil<betl. VagV a nevtik e lhagyásával. illetve családjuk, közösségük. tirrsaságLrk. társadalnli szervezct|ik ncvében is tehetncl< felajiinlásokat' Az Alapítvány részéretárnogatáslrént nyú.jtott devizát és annak karnatait a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezésének fiuyelernbe vételéveldevizában is felhasználhatia.

6.l

Az

alapítványi pénzeszközijk Íélhasználása alapján kizittl-" hogy az adomitnyozott
pénzösszegeket akár közvetlen|il. akár valameIy szolgáltatással összeÍiiggésben elore
rneghatározott vagyoni előny rlegszerzése érdekében adják. Az Alapítvány vagyonát a
kuratórium kezeli és gondozza. utalván1,g7.isijogát kettő Lrtalr,ányoz-ásijoggal f-elrLrháZott SZemély egylittesen gyal<orolja.

7.l1| Az

alapítvány kuratóriuma a tantestület(ek). tanár(ok) által benyújtott egyedi kérelmek
eIbírálása útján dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról'

VII.
Az Alapítván v.' műköclése
Az Alapítvány kuratóriunra
Az Alapítvány legÍőbb döntést hozó szerve a l<uratóriunt:
t.t

Az Alapítvány legÍőbb

döntést hozó szerve a kuratóriuIn'

két tagból áll'
2.t

A

kuratóriurn elnökből

és

A kuratóriunr tagjai hatúrozutlan|2 időtartarrrra kapják nlegbízatásukat. A tisztség a

nregbízás elÍbgadásávaljön létre, és a határozott időtartarl lejártával, a tag lenrondásával, haláIával, visszahívásár'al, jogszabályban, \,'agy a jelen alapító okiratban szabályozott összeférhetetlenségi ok, illetve kizárő korülrnény bekövetkeztével, vagy az

Alapítvány rnegszűrrésével szűnik nreg.
)-/

A kuratóriuni

4.t

A

I3

tagjait az alapitőjeloli ki.

kr-rratórium e lnöke és tagiai díjazás néIkül végzik feladataikat. A kuratóriunr tagsá_
gát a feIkért szerrrélyek az Alapítő Okirathoz csatolt n1,ilatkozatuk aláírásával etfogad_
ták. A kuratóriunr tagjai nenl lehetnek egyrirásnak a Polgári Törvényköny 8:l. s (l) l
pondában nteghatározott közeli hozzátartozói, és nem állhatnak az alapítőval munka-.

nregbízási, vagy egyéb az alapítőt"ől fiiggoséget terenrtő jogviszonyban. A kuratóriumi
huttÍrozctt meghoxutulukor nem szuvuzhaÍ aZ,
u) akit a httÍározut kötelezetÍség vag-y- felelősség aIóI men.tesít vagy a jogi szeméIy 1pyhére mdsfajtu előnyben résrysít;
b) akivel u ltutdrozat szerint szerzíídéstkeII kötni;
c) uki ellen u huttírozut clapjún pert kell indíÍnni;
d) ukinek ollun ltozztiturtozóju érdekelt c döntésben, uki a jogi szeméI-vnek nem tagju
vugy alupítója;
rr

Beiktarva: 20 15.09.15.

l] IvÍódosítva: 20 l8. 03. 25.
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e) uki u dijnÍés|lenértlekelÍ nuis sz'ervezaÍÍeÍ töbhsé;4i bafill.yúson ulu1lttlti kupcstlIutbun úll; vtt141,
./) aki ail:ébként r^r.anéIyesen érttekelt u rlöntéshcn.Ia

Ha eg1' tag valarrtely üg1'bcn nen] SZaVaZhat. őt az adott határclzat rneghozatalánál a
lratározatképesség rnegáI lapít1rsa sor1tn fi g1,'el m en kívül kcl l hagyn i. i 5

5.llb

ftöröttrendetkezés!

6.l11 !firötÍrentleIkezésJ

7.l18 A

kr'rratórium elnöke és tagia az a nag1,'korÚr szeméIy lehet, akinel< cselekvoképességét

a tevékenységeellátásához szükséges korben nern korlátozták.

A

kuratórir-rrl elnöke és tagia iigyvezetési feladatait személyesen köte les e llátni"

Nerri lehet a kuratóriurn elnöke és tagja az, akit bűncselekmény elkclvetése nliatt jogerősen szabadságvesztés bÜntetésre ítéltek.amíg a büntetett előéletlrez Íiiződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nenr lehet a kuratórium elnöke és tagja az. akit e foglalkozástóljogerősen eltiltottak.
Akit valarnely f-oglaIkozástól joger'ős bírói ítéletteleltiltottak. az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevélienységet Íblytató jogi személy vezető tisztségviselóje nem
lehet.

Nem lehet a kuratóriuIn elnöke és tagja. aki l<özügyektől eltiltó ítélethatálya alatt
áll.

Az

eItiltást kirnondó határozatban trlegszabott időtartamig nenr lehet a kuratórittt-tl
elnöke és tagja az, akit eltiltottak ayezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az

alapítvány kedvezlrlényezettje és annak közeli hozzátaftozója nem lelret a kurató

clnökc vag1 tagia.
Az alapító lalapítói jogok gyakorlója/. illetoleg törvényes képviselője és közeli hozzá
tartozői nenr lehetnek többségben a kuratóriumban.
Nern jelölhető ki. illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv, anlelYben az alapító közvetlenül vagy közvetye - az alapítván1, vagyonának Í-elhasználására nleghatározó
befol1,'ást gyakorolhat.
riLtrtt

A kuratórium működése

l.l

A

kuratóriuntot évettte legalább két alkalorrrnral össze kell hívni. ezen felül össze kell
hívrri a kuratóriumot. lta a bármely kuratóritrmi tag írásban rrapirendi pont meg|elolé_
sével indítványozza. Az írásbe li indítványt a tárg'valandó napirend pontos megjelölésével a Kuratórium elnökéhez kell eIjuttatni. Amennyiben a Kuratórium elnöke az

írásbeli indítvány tárgyában az indítvány benyújtásától számított legkésőbb 5 (öt)

l4
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lllunkanap alatt l1clll intézkedik. úgy a KLrr'atririultl ülését az
szehír,hatia. aZ el're irirnyadó szabál1-ok bctartásával.
2.1

l')

Ezt rrreghaladóan a kttratóriulnot össze lchct hívni, lta az

inc1ítvárr1.t

tevő tag is cisz-

elnöl< a gazdálkodás" vagy,

eg1'éb kérrlésben sztikségesnek tartja.
3.t

A kuratórium összehívása írzísban- l 5 napos időközzel - napirendi pontok rrregkiildé_
sével az elnöl< ícladata. A lrreghív(xak tartalmaznia l<ell az Alapítviiny nevét. széklre-

lyét. ttz iilés he l1'ét. időpondát. és a tervezett napirendi pontokat. Szabályszertinek az
ijsszehívás al<kor rltinósiil' ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az iilés időpontját nie{.eIőzoen írásban értesülnek. Ha a Kuratóriurl i.ilésétnern szabályszerÚien
hívtál< össze. az |ilést akkor lehet megtaftani" ha az Í.ilésenvalanlennyi részvételre jogosLrIt jelen van, és egyhangulag hozzájárul az iilés rnegtarÍásához' A napirendhez
kapcsolódó teljes dokumentációt általiiban a meghívóval együtt. legkésőbb azonban a
Kr"tratórium Í.ilésénekmegkezdéséiga Kuratórium tagjaihoz el l<elljLrttatni. A napirendet a rneghívóban olyan részletességgelkell Í'eltüntetni. hogv a szavazásrajogosultak a
tárgyalni kívánt ténlakörökben álláspondukat kialakíthassák.2U
4.1

A meghívóban közolni kell a határozatképtelenség esetére ug'vanazon napirendi ponttal összehívott újabb kuratóriunli ülés helyét és időpondát. A meghívót ki kell Íiig-

geszteni a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium épületében elhelyezett hirdetőtáblán,
valamint közzétételre kerül a wwrv.szechenyi-szolnok.sulinet.hu honlapon.2l A rneghívÓnak tartalmaznia kell azt a tigi'elmeztetést' lrogy a határozatképtelenség miatt
nregisnlételt i'ilés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától füg_
getlenül határozatképes.22

5.l

Az

ülésel< levezetéséről az elnök gondoskodik.

A Kuratóriunl

ülésén a szabáIyszerűen

közölt napirenden szereplő kérdésbenhozhato határozat. kivéve, ha valamennyi részl'ételre jogosult jeIen van és a napirenden nettl szereplő kérdésnregtárgyalásához egyhan gú lag |'tozzájárul.73

6.1

7.1

Bárrrrely tag a nleghívó kézhezvételétolszámíÍott 8 napon belül írásban nrás napirendi
pontokat, javaslatokat tehet. Az elnök ezen javasolt napirendi pontokat a kuratóriunr
tilésénszóban isnierteti és kuratórium Irregtárgyalja.Ezen határidőt követően a kuratóriunl tilésénnapirendi pontokra bármeIy tag javaslatot telret' de az uj napirendi pont
csak valanrennyi tag egyetértésévelvehető f-el' [törolt rendelkezés]ra

A kuratórium

jelen van. döntéseit - az éves
beszárnoló, és a kozlrasznúsági melléklet elfogadását is beleértr'e _ n1,ílt szavazással.
egyszerű szótöbbséggel hozza, a szavazatok egyenlőel<. A Kuratóriunr tagja egy adott
napirendi pont tekintetében
vagy ..tartózkodom"-mal szayaz'.igen''-nel. '.nel'n''-mel
hat. Az ülés vezetője összesíti aZ egyes fajtájú szavazatokat, rnegállapítja a szavazás
eredrnényét és a Kuratórium határozatát azonnal kihirdeti.2_5

" Móclosítva: 20
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'0q. l 5.

határozatl<épes. ha tagjai legalább

:' \lódosítva: :0l5.0q. l 5.
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j
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2l3-

a

B.l

ly Lartalrnazz.a az ellrök. a kiIelölt _jeg1'zilkönvvvezető és a megválasztott hitelesítő aláírását. A jegyzőkönyvnel< tartlilnlaznia kell a nrcghozott iÍöntéS szavttz'lttaránr'iit' az ellenszavazatot lcadó és taftózkodó tagok nevét. valantint az esetleges ellen és l<ülönvélemén5't. A jegyzőkönyv cgy
példányát az Alapítvitny' kLrratóriLrma taftozik rnegőr'izni. A .ieg1'zőkönyv nrinclenkor'i
rnelIéklete a kLrratórium jelenlévő tagiainali és az |ilésre megliívottak névsorát í'elti'intető _ielenléti ív. ezen clokulnentutnol<at a vclnatkozó gazdáll<orl1rsi szabályol<nak megÍblelően irattározni és megőrizni kell.

o/

A

.A kr'rratóriunl |ilésein jeg1zőktiny'vet l<elI vezettli^ anle

kuratóriLrm ülései nyilvánosak.

A

KLrratór'iumi Lilésen az elnök az ülés megnyitása

trtán megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz az i'ilés jegyzőkön5lvvezetőjének és iritelesítójének a személyére. Ezek megváIasztása után a javasolt napiren_

det (napirendi pontokat) és azok tárgyalási sorrendjét szavaz'taÍja meg a jelen lévő tagokkal.26
t0.t

A

l<uratóriunr által hozott döntéseket a kuratórium üléSétől számított l5 napon belül be
l<ell vezetni a határozatok l<önyvébe. rnely tartalmazza a l<uratórium döntésének tar-

talmát, időpondát és hatályát, valamint a dijntést támogatók és ellenzők személyre
megáIlapíth ató szárnarányát (ha lehetséges' szenrélyét).2i

lt.t

A lneghozotthatározatokat

a határozat meghozatalától számított l5 napon beltil ajánlott levéIben közölni kell az érdekeltekkel, illetve azt ki kell Íüggesztetni - l5 napon
beltil - az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán. Az tilések között felrrrertiIt
ti91ekct az elnök intézi.

t2.l

A kuratóriurrl az Alapítvány céljainak eléréseérdekébengazdálkodhat. annak Vag),onával aiapítván,vi intéznrényekethozhat létre, vállalkozásokat indíthat. vagy vállaikozásokhoz csatlakozhat. szolgáltatásokat nyújthat, egytittműködhet állanri és önkorrnőn.vzati szeruekkel, lrazai és nenrzetközi irrtézményekkel, Alapítvánvokkal és rnás
bej egyzett szervezetekkel.

t3.l

Az Alapítvány vállalkozási tevéken,vséget csak közlrasznú cé|jaiIrak nlegvalósítása
érdel<ében.azokat nem veszéIyeztetve végez úgv, hogy az Alapítvány tevékenységé_
nek dönto, nreghatároző részéteZ nenl képezheti és a vállalkozás eredménve csak az
A lap ítvány m űl<ödésére é s cé lj ai nak m egvaI ósítá sár a l^lasznál h ató fe l'

14.l Az

Alapítvány gazdálkodása során elért eredményétnetn osztjafel^ azt az Alapító
28
i ratban n'l e gl^tatár ozott l<ozlr asztl ú tevéken ysé gére fo rd ítj a.

t

5.t

A

kuratóriurn minden év június 30.-ig köteles a saját honlapján (wrtrv.szechen),iszolnok'sulinet.hu) történő megielentetéssel nyiIvánosságra hozni a közhasznÚrsági
mellékletét29. és az éves beszánrolót.j0

r' \ lódosítva:
j:
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ol<_

20 l j.09.

l5'

Mótlosítva: 20 l5.U9. l5'
lVlódosítva: 20 14. l 0. l0-

A

tagja által l'eladatkörc ellátása során harnladik szerrlétvnck
az Alapítván-v felelős. A tag által e minőségben az Alapítvánilnak oko_
Zott kilrért a polgári jog szerzőclésszegésscl okozott k/rrér't való f.:leIősség szabírl1,ai

l6.r

kuratór'irrl1]. VagY annak

ol<clztltt l<ál'ért

szerint felel.rl

Anrennyiben az Alapítvány tnunkirltatól<ént is funkcionii|. a mLrnkáltatói jogokat az
Alapítvány alkalmazottainak vonatkozásában a kuratóriutn eInoke gyakorolja. Ugyancsak a kuratóriLtm elnöke - a kuratórillm erre vonatkozó határozaÍa alapján - jogosLrlt
cél jellegÍi nrunkavégzésre felkért szakérttjkkel' szolgáltatól<kal. rnegbízási és vá|lalkaző szerződéseket kötni. a szerződésben meghatiirozott Í'eladatok elvégzésétÍblyama-

17.t

tosan eIlenőrizni.

A kuratóriurn

t8.t

zrz Alapítvány céljainak megvalósítása során jogostrIt szakértőket felkérni, szakétői testliletet létrehozni, az Alapítvány részérevégzett szakéfielmet igénylő
rnunkáért a rnunl<át végzőt a kuratóriunr vonatkozó határozaÍa szerint díjazás és l<ö|tségtérítésilleti meg.

t9.l

A kuratórium

köteles tevéken-v"ségéről évente az ér,es beszámoló ell<észítését
kovető

30 napon belüI írásban beszámolni az alapítónal<.

A kuratórium jogköre

l.l

A kuratóriurn az Alapítvány kezelóje és egyben képviselóje. A kuratóriunl hatáskörébe
tartozik rninden az Alapítvány céljának nregvalósításával kapcsolatos legÍőbb döntés.
így különösen:
a.l Az AlapÍtvány Szervezeti és lr'tűködési Szabál1,zatának, valanlint a kuratóriurtl
ügyrendjének kidol gozása,
b.l az AlapítvánY éves terr,ének meghatározása. rrrérlegénekelÍbgadása. az éves
beszánloló és a l<özhasznúsági nrelléklet3r elkészítése.az Alapítvány gazdálkodásának folyam atos irányítása'
c.l az Alapitvány gazdálkodásár,al. valamint vállalkozási tevékenységével,valamint a kezelői feladatokkal kapcsolatos adminisztratív és szervezői Í-eladatok

d.l
e'l
.l
g.l
h.l
f

eI

]tÍódosítva: 20

lenőrzése,

l<orIása.

osztöndíjak kiírása, adonlányozási pályázatol< kiírása és elbírálása. dontés az
A ap ítván yh oz v al ő csat akozáS' i l etve hozzájárulás e fo gadásáró l,
meghatározása a gazdálkodás irányának és elveinek,
az Alapítvány vagyonának célzott felhasználásárÓl való döntés meghozatala'
a páIyázatok kiírása" az Alapítvánv gazdirlkodásáról. vagyoni helyzetéről"
I

l

l

egval ós ított célokró l, a beszárno l ó

\lódosítva: 20 lj.02.l0.
l'l. l0. l0.
rl Vódosítva: 20 l 5.09. l 5
'r Módosítva: 20 lj'U]' l0'
r0

el

az Alapítvány által létrehozott szen'zezetek és intéznrények Iétrehozása,vezetőjének kinevezése és visszahívása, intéznlények feletti feIügyeleti jogkör gya-

rn

r

látása,

l

e

l

kész ítése.

i.t

mindaz amit az Alapító okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat kuratórium hatáskörébe utal'

A kuratórium tagiai:
Andrea
5081 Szajol, Hunyadi u. 33.
képviseleti és utalványozási jog (elnok)

l ' Bodnár

2.33

Dóra Krisztina

utalvdnyoztÍsi

jog

3.3a GlotletÍk Miklós

5000 Szolnok' Batth1ltÍny utca 45.

5008 Szolnok, Festő út 7.

Az Alapítvány képviselete

l'/

Az

Alapítvány képviseletét természetes és jogi személyek irányában a kuratórium ellátja el. Az Alapítvány bankszámlaszáma tekintetében a kuratórium elnöke és a kuratórium utalványozási joggal felruházott egy tagja együttesen jogosult
aláírásra.
nöke önállóan

A t-elügyelő bizottság35
Mivel az alapítvány éves bevétele nem haladja megaz ötvenmillió forintot, így az egyesülési
jogról, a kozhasznú jogállásról, valamint a civil szervezeÍek műkodésérő| és támogatásáról
szőlő2}ll. évi CLXXV. tv.40. $ (l) bekezdése36 alapján a felügyelő bizottságlétrehozása
nem kotelezo.

A felügyelő bízoÍtság feladatai, jogköre
[törölt

1

'/

rendelkezések]

VIII.
Zárő rendelkezések

Az

Alapítő okirat - utólag - kizárőlag a céljával osszhangban az alapíÍő által módoA módosítáS nem érinti az Alapítvány elnevezését,nem csökkentheti vagyonát
és nem szűkítheti az A\apíÍványi célokat.
sítható.

z.P1 Az

Alapítvány vagyonát jogutód nélküli megszűnése esetén _ a hitelezők igényeinek
kielégítését
követően - a Széchenyi István Alapítvány (5000 Szolnok, Széchenyi István körút l6. sz') kap.|a.

3./

J3
]4
]5
36

]7

Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja a közhasznu szervezetekől szóló az egyesülési jogról , a kozhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működé-

Módosítva: 2OI8.O3.25.
Módosítva: 20 l 8.03 .25.
Módosítva: 20l 5.09. l5.

Módosítva: 20|3.O2.|0.
Módosítva: 20l 5.09. l 5.

törvénv 40 $ (l) bel<ezdéséL-len'r8
rllegltatát'clzott öSSZeget, azaz- 50'000'000'- Ft-olr9 ós ezetl térr1'ről az éves beszánlolóből az alapítól< tudonrást szet'eznel<" a kezelő SZcrVtől e ll<ülöniilt a Vezetai sze ry tcvól<enységéncl< és gazdálkodásának e Ilenőrzését megvalósító fclügyelő bizottság létrehoz.ása az al ap ító kn ak e j ogszabál yban nt eglratározott köte ezettsége.

séról és t1inrogatásár'ól szóló

20ll. ól'i Ct'XXV.

l

4.l

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekbena Polgziri Törvén;ll<önyvről sz'őó 2al3.
évi V. tv;a('a 20l|. évi CLXXV. torvényal rendeIkezései. valarnint azala;lítványok tevékenységétszabály oző hatál yos j ogszabál yban fbg lalt rende kezése az rányadól<.
l

Az

i

alapítő a Í-enti Alapító okiratban Í'oglaltakat. ntint akaratával rnindenben rnegegyezcít a

mai napon jőváhagyolag aláírt.

Szolnok' 20l8. márcir-rs 25.
3t --ttr-r
Bodnár Andrea az alapítvány képvi

Záradék

Alulírott dr. Válik Andrea ügyvécl (5000 Szolnok, Arany J. u. 16. sz.) a jelen okirat

aláírásáva| igazolom, hogy ezen alapÍtó okirat 2018. március hó 25. napján kelt, egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alternatív Pedagógiáért Alapítvány (5000
Szolnok, Széchenyi krt. l6. sz.) alapító okirata módosítások (amelyek érintették az
alapÍtó okirat IIVl.); IV/l.); a VII. fejezet a7,,Az Alapítvány kuratóriuma'' című rész2)
és 4-ó.); a VtrI. fejezet,,A kuratórium tagjai'' című rész2.) és 3.) pontjait) alapján,2018.
ntárcius ltő 25. napján lratá|ytls tartalnrának. (u legutóbbi módrlsíttÍsok dőlt .félkövérrel

szedve.)

Szolnok, 20l8. március 25.

L-di.Lu.^

ügyvéd

DR.

VÁLIK ANDREA
ügwéd

SffiO SaotnoX, Arany

i'

u' 16.
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