
ALApíró orIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

A Marcali Noszlopy Gáspar Általanos és Alapfokú Művészeti Iskola (8700 Marcali,
Széchenyi utca 60.), mint alapító a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény és az
egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
tamogatásaról szóló 20II. évi CLXXV. törvény alapul vételével az aléhbiak szerint foglalja a
módosításokkal egységes szerkez etbe az Alapító okiratot.

1.1 Az alapítvény neve: Marcali Noszlopy Gásprár Alapítvany

2.1 Az alapítvány székhelye: 8700 Marcali, Széchenyi utca 60.

3.1 Az alapítvány jogállása: közhasznú
3.1. Az alapítvány köáasznú tevékenysége a nevelés és az oktatás.

3.2. Az alapítvrány a céljának elérése érdekében a köáasznú tevékenységét az általanos
iskolai nevelés és oktatas, valamint alapfokú művészetoktatás közfeladatokhoz kapcsolódóan
végzi, melyet a20l1. évi CXC -törvény anemzetiköznevelésről4. § (1) 1.3. és 1.18. írja
elő. (Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont)
3.3. Az alapifiány gazdasági-váLlalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. (Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont)
3.4. Az alapítvány a gazdáIkodása során elért eredményét nem osáhatj afel, azt az alapítő
okiratban meglatátozott köáasznú tevékenységre fordítja. (Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont)
3.5. Azalapítvény közvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szewezete pártoktól
fiiggetlen és azoknak anyagittímogatást nem nffit. (Ectv. 34. § (l) bekezdés d.) pontja)

4.1 Az alapítvany induló vagyona :60.000 Ft, azazhatvanezer forint készpénz, amelyet az-
alaptó teljes egészében a rendelkezésre bocsátott.

5 . l Az alapítv ány műkö dé si idej e : határ o zatlan.

6.1 Azalapítvany jogi személy.

7 .l Az alapitvány alapcélja: a Marcali Noszlopy Gáspar Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola (8700 Marcali, Széchenyi utca 60.) nevelési és oktatási feladatainak előmozdítása,
anyagi támogatása. Az alapítvány céljanak megvalósítása különösen:

a. a tanulók, illetve tanulók csoportjainak iskolai költségvetésből nem ftnanszirozhatő
tevékenységeinek, programj ainak támog atása,

b. atanőrai és a tanórán kí\dili munkában kiemelkedően szereplő tanulók elismerése,
c. az iskola tanulói közül évente legfeljebb két nehéz helyzetben lévő, de képességeihez

mérten jó tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű és bármely középfokú oktaási
intézményben továbbtanuló diák anyagi támogatása (Noszlopy Alapítvanyi Díj),

d. iskolai kiadványok támogatása,



e. korszerű, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök, berendezések és programok
beszerzé séhez való hozzájárulás,

f. az iskolában folyó pedagógiai innovációk és,jó gyakorlatok" megvalósításanak
támogatása,

g. a tanulók tanulmányi versenyeken történó részvételének anyagi támogatása,
h. az iskola által szervezett, az intézményi költségvetésből nem támogatható

rendezvényekhe z ho zzáj árulás,
i. az iskola áItal alapított Noszlopy Díj - Kiemelkedő pedagógiai munkáért kitiintetésben

részesülő alkalmazottak anyagi elismerése.

8.1 Az alapítványi vagyont a haromtagú kuratórium kezeli.

9./ Vagyonkezelés
9.1. A kuratórium felelőssége az alapítvány céllárarendelt vagyon leghatékonyabb
működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a
jogszabályoknak és a törvényes lehetőségeknek megfelelően, különösen adománygyujtő
tevékenységek és rendezvények,pályénatok, illetve jótékonysági vásarok szewezése,

9.2. Az összes jövedelem azonbancsak az a|apítvány céljai által megfogalmazottkörben és

módon használható fel. Ennek érdekében megfelelő döntési joga van a kuratóriumnak a
vagyon felhasználásának meghataro zásában.
9.3. Az alapítvány a vagyonát kizarő|ag a létesítő okiratban foglalt céIjara használhatja fel.
9.4. Az alapítvány az adományoző általmegbatározott ádott alapítványi cél megvalósítására
tett adománytíról (továbbiakban célra tett felajánlás) külön nyilvantartást vezet,
felhasználásárólírásbantájékoztatjaazadományozőt.
9.5. Az adományozó célra tett felajanlást csak a7.1 pont a - i.bekezdéseiben nevesített
részcélok tekintetében tehet, az ezeket nem érintő vagy nem nevesített adományok
felhasználásáról a kuratórium dönt az alapítő okiratban meghatétrozottak szerint.
9.6. Az alapítvány rendelkezésére álló pónzbeli fonásból szélrmaző támogatás csak a
kuratóriumnak benffitott írásos megkeresés által biaosítható. A kérelem tartalmazza;

a. a kérelmező nevét és beosáását,
b. a tátmogatás felhasználásanak céllát,
c. a tárnogatás felhasználásrának időponliát,
d. a kérés indokolása, amelyben a kérelmező megnevezi az alapítő okiratban szereplő

elérni kívant célt/célokat,
e. kérelmező aláírása.

9.7. A kérelmek támogatásáróVelutasításaről akuratórium a döntését határozatbafoglalja.
a. ahatátrozatot csak az elnök írjaa|á, ha a támogató/elutasító döntés kuratóriumi ülésen

született,
b. ahatérozatot minden kurátor alűqa, ha a döntés meghozatala nem a kuratóriumi

ülésen történt. Ebben az esetben a támogatottság mértékét a hatarozaton fel kell
tiintetni.

l0./ Együttrnűködés
AzalapíNény működése soriln célja megvalósítása érdekében támaszkodik az önkormányzat,
tarsadalmi szervezetek, valamint hasonló célú intézmények információira és együttműködik
hasonló célú alapítványokkal, szervezetekkel és intézményekkel.



l0.1. Noszlopy Alapítványi Díj
a. odaítélésére javaslatot a Marcali Noszlopy Gáspár Általanos és Alapfokú Művészeti

Iskola (8700 Marcali, Széchenyi utca 60.) 8. évfolyamos osztályfonökei tehetnek a
kuratóriumáltalelkészítettszabáLyzatalapján.

b. A díjjal jutalmazott tanuló/tanulók kiválasrtása a kuratórium joga.
c. Ha aNoszlopy Alapítvrányi Díj odaítélési szabélyzatában előírt minimális elvarásokat

egyik jelölt sem teljesíti, akkor a díj az adott tanévben nem kerül odaítélésre.
10.2. Noszlopy Díj - Kiemelkedő pedagógiai Munkáért kitiintetés

a. odaítélése a Marcali Noszlopy Gáspar Általanos és Alapfokú Művészeti Iskola (8700
Marcali, Szóchenyi utca 60.) főigazgatőjanak a joga.

b. A kuratórium a díjhoz jarő pétujutalom alapítvrinyi ttímogatásanak mértékéről dönt.
10.3. Az alapítvány a céljai elérése és a vagyona gyarapíása érdekében együttműködik
különösen a Marcali Noszlopy Gáspar Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (8700
Marcali, Széchenyi u. 60.) Szülői Munkaközösségével és Diákönkormányzatával.

1I.1 Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a3.3. és a 3.4 pontok alapján végezhet.
1 1 .1 . A köáasznú szewezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatj a fel, azt
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
1I.2. A köáasznú szewezet avezető tisztségviselőt, a támogatőt, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozőját - abárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjrának a tagsági jogviszony alapjan nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (Ectv. 42.

§)
1 1.3. A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége köteles a beszámolő jőváhagyásával egyidejűleg köáasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolőval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni ésközzétenrti a 1rttp:/1noszlopy-marcali.hulalapitvanr-.html internetes honlapján
minden év május első napjáig. (Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja)
11.4. A köáasznú szewezet beszámolójába,közÁasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és
abból saját költségére másolatot készíthet. (Ectv. 46. §)

I2.1 Az alapítvény működése
I2.1. Azalapítvény legfobb döntéshozó, illetve képviselő szerve a kuratórium, ami harom
állandó belftrldi lakhellyel rendelkező természetes személyből áll.
12.2. A kuratórium elnökét és tagjait az alapítőjelöli ki ésbizzameg hatarozottidőre,
melynek azidőtartarna öt év.
l2.3. A kurátorok a tevékenységtiket díjazás nélkül látjak el, az e tevékenységiikkel
kapc solatban felmerülő költségeik me gtérítésére j o go sultak.
l2.4. AzalapíWény kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja. Az alapitő és közeli Ltozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
I2.5. Akuratórium azalapitvány ügyvezető szerve, tagjai azalapítvány vezető tisztségviselői.
|2.6.Yezető tisáségviselő az a nagykoru személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásáúlo z szüksé ge s körben nem korlát ozták.
I2.7. Avezető tisztségviselő az ügyvezetési feladatait §zemélyesen köteles ellátni.
12.8. Nem lehet vezető tisáségvíselő az,



a. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesáés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez frlződő hátrányos következmények alól nem
mentesült,

b. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
c. akit valamely foglalkozástőljogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltáshatálya

alatt az ítéletben me gj elö lt tevékenysé g vonatkoz ásáb an,
d. aki közügyektől eltiltó ítélet hatályaa|att áll (Btk. 6l.§ (2) bekezdés. i) pont),
e. akit eltiltottak avezető tisáségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó

határ ozalban me g szabott időtartami g.

l2.9. Avezető tisáségviselő azngyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott
karokért aszerződésszegéssel okozottkarértvaló felelősség szabályai szerint felel ajogi
személlyel szemben. (Ptk. 3:2a. §)
12. I 0 . Me gszűnik a v ezető tisáségvi selői me gbízatása:

a. határozott idejű megbízás esetén amegbízáÁ időtartamrának lejáratával,
b. megsztintető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeáével,
c. visszahívásaesetén,
d. lemondása által,
e. a v ezető tisáségviselő haláláv al vagy j ogutód nélküli megszűnésével,
f. avezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátáséútoz sziikséges

körben történő korlátozásáv aI,
g. a v ezető tisztségviselővel szemb eni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok

bekövetkeztével.
l2.I1. A jogi személy tagtrai,tagságnélküli jogi személy esetén ajogi személy alapítói a
v ezető ti sztsé gviselőt bármikor, indokolás nélkiil visszahívhatj ák.
12.12. Avezető tisáségviselő megbízatásaról a jogi személyhez cimzett, a jogi személy másik
vezető tisztségviseIőjéhez vagy döntéshozó szewéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
12.13. Ha a jogi személy működőképessége megkívanja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasáásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá. (Ptk. 3:25. §)
l2.1 4. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség :

a. A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba
személyazonosságának igazolásátt és érdekének valószínűsítését követően, - a
személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány
székhelyén bárki betekinthet. Aziratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az áItala
kijelölt kuratóriumitagaz igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvrány
székhelyén biztosítja. (Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont)

b. avezető tisáségviselő a jogi személy tagai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi
személy alapítói részéte köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni és
számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvantartásokban betekintést
biztosítani.

c. A felvilágosítást és aziratbetekintést avezető tisáségviselő a jogosult által tett írásbeli
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

d. Avezető tisáségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést,
haez a jogi személy üzleti titkát sértené,haafelvilágosítást kérő a jogát
visszaélésszerően gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot.



e. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartla, a
nyilvántartó bíróságtól kérheti ajogi személy kötelezését a felvilágosítás megadásara.
(Ptk.3:23. §)

l3.1 A kuratórium működése
13.1. A kuratórium tagsaítaz elnök hívja össze az ülés tewezett időpontja előtt legalább öt
nappal telefonon vagy írásban. A napirendet a kuratórium elnöke az összehívás alkalmával
szóban, vagy írásban közli. Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell az alapitvény nevét és

székhelyét, a kuratóriumi ülés helyét és időpontját, a napirendi pontokat. A meghívót a
kuratórium elnöke írja alá.
13.2.Ha a kuratóriumi ülést nem szabályszerűen hívtak össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi kurátor jelen van és ők egyhangúlag hozzájárulnak az ülés
meglartásához.
13.3. A kuratóriumi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésen hozott hatátrozatohól,
döntésekről évente l-es sorszámmal kezdődő nyilvántartást kell vezetní, melyben szerepelni
kell a ttímogatók, atartőzkodók, valamint a döntést ellenzők számának, fontos kérdésekben a
nevének is. A kuratórium ahatározatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásb an, ígazolható módon is közli a
hatátrozatnakazalapítvény honlapjan történő közzétételével egyidejűleg. (Ectv. 37. § (3)
bekezdés a.) és b.) pont)
13.4. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatoktöbb mint felét
képviselő szavazásrajogosult résú.vesz. Ahatáttozatképességet minden határozathozatalnáI
vizsgálni kell. Ha egy kurátor valamely ügyben nem sz,avazhat, őt az adotthatározat
meghozatalánál ahatározatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
13.5. A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozhatő
határozat, kivéve, ha az ülésen valamennyi kurátor jelen van és ők egyhangúan hozzájárulnak
az iúlés meglartásáútoz.

13.6. A kuratórium a döntéseket a kuratórium összlétszátmáúloz viszonyítva 2l3 aranyű
többséggel,kéttag esetében egyhangúlaghozza. A beszámoló és a mérleg jővehagyásáról,
valamint ezze| egyidejűleg a köáasznúsági melléklet elfogadásáről az általanos szabályok
szerint dönt. (Ectv. 37. § (2)bekezdés d.) pont)
13.7. A kuratórium ülései nyilvánosak. (Ectv. 37. § (1) bekezdés)
13.8. Zárt ülést csak a kuratóriumi tagok 2l3-ának szavazatamellett rendelhető el a következő
esetekben:

a. személyiségi jogok védelmében,
b. kuratóriumi tagokat érintő személyi kérdésekben.

13.9. A kuratórium azárt ülésen hozott döntéseket köteles nyilvánosságrahozni.
13.10. Avezető szerv (kuratórium) határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

a. aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b)/, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátarlozó) a határozat alapján kötelezettségvagy felelősség alól mentesül, vagy

b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

13.11. Nem minősül előnynek a közhaszstí szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárkik
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tarsadalmi szervezet
által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

13.12. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy taga, illetve könywizsgá|őjaaza személy, aki



a. a döntéshoző szew, illetve azigyvezető szery elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének,azon tagjait, akik tisáséget nem töltenek be),

b. a közhasznú szewezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
j ogszabály másképp nem rendelkezik,

c. a közhasznú szewezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a barki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltaásokat, és az egyesület által tagjanak a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve

d. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli Ltozzátartozója. (Ectv. 38. §)
13.13. A közhasznűszewezet megszűnését követő harom évig nem lehet más közhasznú
szewezetvezető tisáségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szewezetvezető
tisáségviselője volt - annak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,

a. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtarto zását nem egyenlítette ki,

b. amellyel szemben azáIIariadó- és vámhatóság jelentős összegű adóhianyt tártfel,
c. amellyel szemben az áIlatní adó- és vámhatóságizletlezárás intézkedést alkalmazott,

vagy üzletl ezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d. amelynek adőszárnát az állalni adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény

szerint felfiiggesztette vagy törölte.
13.L4. Avezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen ájékoúatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt. (Ectv. 39. § (l) és (2) bekezdés)
13.15. Bármely kuratóriumi tag kérheti ülés összehívás át a céI és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított három napon
belül intézkedni az ülés összehívásaról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem
tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelem előterjesztő tag is összehívhatja.
13.16. A kuratórium évente legalább kétszer, illetve sziikségszeníen többször ilésezik az
alapítvány székhelyén.
13.17 . Az alapítvtíny éves beszámolóját a kuratórium elé kell terjeszteni, azt jővá kell hagyni,
el kell helyezni az alapítvámy íraítárában és a beszámolóról az alapitőkattájékoztatni kell.
13.18. A kuratórium tagjai:

a. Elnök:
o Patkó Imre, lakcíme: 8700 Marcali, Berzsenyi u.27.

b. Tagok:
o Aranyné Varga Marianna, lakcíme: 8700 Marc ali, Őszu. 84.

o Borosán Gáborné, lakcíme: 8700 Marcali, Templom u. l7.

13.19. A kuratórium elnökének hatásköre és feladatai:
a. összehívja a kuratóriumi üléseket,
b. a kuratóriumi ülésen ellátja az elnöki teendőke! vezeti a kuratórium ülését,

gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elkészítésérő|
c. kezeli az alapitvény irattétrát,
d. elkészíti az alapitvény éves beszámolóját,



e. tájékoztatjaazalapítőtazalapítványt érintő minden lényeges tényről, körülményről,
f. a kuratórium döntéseit az érdekeltekkel írásban, ajánlott küldeményként vagy

elektronikus levél formáj ában közli,
g. bankszámla feletti rendelkezés során aláír,
h. képviseli az alapítványt más szervek (bíróság) előtt,
i. a kuratórium döntéseinek nyilvánosságát az alapítő honlapján tesziközzé.

14.1 Azalapító okirat módosítása
14.1. Semmis az a|apító okiratban az alapítvány alapcéljának módosítása, kivéve, ha az
alapítvtány a célját megvalósította,vagy a cél elérése lehetetlenné vált és az új cél
megvalósítására az alapítvany elegendő vagyonnal nem rendelkezik.
14.2. Semmís az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvény vagyonának
csökkentésére irányul.
l4.3. Az alapító okirat módosítással kapcsolatos iratokat az alapitőkmegbízása alapján a
kuratórium elnöke írla aIá.

I5.1 Az alapítvény átalakulása és megszűnése
I5.1. Az alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.
I5.2. Az alapítvány más alapítvannyal történő egyesüléséről,, az alapítvány szétválásánől az
alapítók akkor hozhatnak döntést, ba az alapító okiratban meghatarozott vagyon juttatását
teljesítették.
15.3. Az egyesülés vagy szétrálás nem jarhat az alapifutínyi vagyon csorbításával és az
alapítványi cél veszélyeztetésével
15.4. A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

a. hatérozott időre jött létre és a meghatarozottidőtartam eltelt,
b. megszűnése meghatarozott feltétel bekövetkezéséhezkötött és e feltétel

bekövetkezett,
c. a tagok vagy alapítók kimondjiák a megszűnést,
d. az arra jogosult szerv megsztinteti,
e. feltéve mindegyik esetben, hogy ajogi személy vagyoni viszonyainaklezárásána

iranyuló megfelelő e§arás lefogytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból töröli. (Ptk. 3:a8. §)

15.5. A jogutód nélkül megszűnő alapítvány a hitelezői igények kielégítése után megmaradő
vagyonáról a törlését elrendelő határozatbarl,kell rendezni. (Ptk. 3:a03. §)
15.6. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén ahitelező kielégítése után megmaradó
vagyon az alapitő okiratban megjelölt személyt ille/ti, azzal, hogy az alapítőt, a csatlakozót és
az egyéb adományozőt, továbbá ezekhozzátartozőit megillető vagyon nem haladh atja meg az
alapítŐ, a csatlakoz ő és az egyéb adományoz ő áItal az alapítvátynak juttatott vagyont. (Ptk.
3:404. §)
15.7 . Az alapítvany megszűnése esetén az alapítvány vagyona ahitelező kielégítése ltárr- az
alapítót illeti meg.

16./ A jelen okiratban nem szabályozottkérdésekben a Polgari Törvénykönyvről szőlő 2013.
évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásaről szőIő2011. évi CLXXV. törvény, továhbáaz
alapíWányok működésére vonatkoző egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az
iranyadóak.
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