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{a módosí tú sak vastagí tott| dőlt betűvet kerültek kieme!é sre}

*i'aláp,i okirat módositási*t,a Kápoí cs-Vigántpetend §gé szsé §ügyi §lapí tvqnv alapí tói - a
Vigú ntpatend közsé g Önkarmányzata- 2015. návembter 24, napján tartatt Ké pví 1eí ő-
testületi üIé sen hozott SilZátiS.(X.Za.7 ö*t. szú mú  htatárizaial, mí g Kapolcs közsé g
Önkormú nyzatának Ké pvise!ő-testüIete a 2a75. a"r"*i,i,, oÓ,. nipia,, kelt ffiU2015.txlI.g..)
Ökt. számú  határozattat fogadta el.
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Ké szüt azeal a §gándé l*a_l; hagy Kapo{cs é s,.Vigántpetend, kÖtsé gek, ÜnkoirnánYe'ati

§é Fvi*l# lil*tcitartós, kozé rdekű cé |r:á,lcgi sz:*m&ké rlt,lfi,.,q§dő,, ,,,,, "

ALAPiTVANYT

nóZia*a* tetre ix+tri nbiak seeri qlt,

....

l.

, Az §lapí  ,ádalai

1.} Az alapí tók nev€:
. na p*l*r'*öxé § üffi rmáXyzati Ké pvislelótestül ete,

. vig,enie***a [Öz. g §nt*rx a nyrati t{é  pvis e l őtestü l ete

Z,,}, Át* pfu *i rn e§*evez§§c: ; Kapo lcsi/igántpeie n d Egé szs é  gü gyi Ala$ í t$n y"

§;} §§§§hy*i*'kháry§: §294 Kapolrs, K*ssú th utea 2.

4.} Az alapí tvány jogállása: jogi szemály közalapí tvány

E,i *z:xla§í trr§hyleitege: nyí lt, az alapí tványhoz bárki e§átlakozhát, ,]"

1,1.

Az egé szsé gügyi alapellátást, b-iztosí tó §rvosi rendé lők, f§jleseté se,

m űszerezettsé gé n ek javí tása.

í l l.

Áz al apí tvány'#é lióra rB{rd elt yg,§Vgn
l#.:::_-_

Ar alapí t*iny i1rduló vagyona 50.000 Ft azaz ötveneeer forinü melY bankszárnlán, kel'Ült

elh*llezé sre, ':A uag}oá az alapí tó, illetve a csatlakozni ttí v§nÓ,jogi.é s termé szetes

sierné lyek adorná nyaival bőví th*tő.

l\'

4+,elasitvitl i§iltsq

i;} gi aiapí tvány je;i*ge: nyí lt, áhhoa b.ármely bel-é s külí öldi magán- é s j§gi szé mé lY, jo,gl

siemé lyisé g né lkUli gazdasagi társ& c_§atiakgzl. at, árnennrliben:, 
::,

_ Az alapí tvány alapí tó okiratában é s alapszabályában foglaltakat elfogadja, illetve

: tudamá§*l'v§§zi, :: :

- Az alapí tvány vagyonát bármely módon gyarapí tja,

bőví i'f,se,





í §agy l-*j*sn*.

Kelen:en Kár*!y

Gönt*r üyxla

Martgrr lstvárré

kandikó Ferencné

Kapolcs, Kossuth u. 33.

Kapolcs, Kossuth u" 2*l1.

Kapolcs, Jókai u. 3.9.

Vig*ntp*tend, Kossuth u. S,

Vigántpetend, Kassuth u, alZ.

4,1,,eEef S{jsgt§§ü{iig§l§y§Jsrer$&pní &öyef eí §?dnyeké skí r$§iskqk;
Aa ní *pí futí  ny vezrtő tí szfsdgvlseí §í  g ffurgtdií um tagjaí .
Vezető ffszfsé gví seí ő §z s *agp**rú  szemé í y í ehet,. cí rí ne{ cseí e&v6*dp*ssé gé t #
tevé kenysé ge ellátású haz szüksáE*s körben fi€m kor!átozták. A vezető tisztsé gviselő
ü gyv e zeté  s í  f e I a d ata i t sze rté l y e se n k öte! e s e ! t ú  tn i.

í Verr í e*et vezetö fí s;tsé gví selő az, gkir bűncselekmé ny eí j{dlJefé se §,llsfí  j*gerásen

sx*&adsrí gy*s:fds &ü§teí dsfe í tált€k, amí g a §ünfeteff előé í etkez tií ződ§ hátr&nyas
következmé nyek s!ól nem menfesüí t"
$**rr jelre* vecefá fí s:í sé gví se!ő ux, §kft e J*gí aí /<orrí stóí  iogerősen eltilt*ttyk: í kit
voí am*í y fogí orftsí {í §í dl jogerősgn elrlltotf{r*, az gg eí *ilfií s hatÚIya ulstt az í té letben
megjeí öí f t*vé l*enysiget§í yfcrd jagrí  szc*róí y ver*fő fí sats§gviseJff* rern te| e!.

6; */tí í frÍ st kí rnandó határsz*tb§í l fis§ses b*tt időtprfirrrig ne#r l*$ef vezető fí srfsdgtlí selő
az, akit eltiltattak a vezető fisztsé guise í ői tevé kenysé gtől.
§e *í opí fvé ny í <eduezm é nyezetti* §s gr?nol,( közelí  hazzátarz*zója nem í Ei?fr 

1 '1r*.t&*unttag3o. Áe grppí fó őnkarrrtrí nyrrf ulkalmazottjai iem lehetnek többsé gben g

kuratóriumban,



Á ldrrrgtórí unrí  fng*lr meg$í zotd§§, ü nteg&í zotrí s efcg*dlí srí ygi *eed#di& é s g; a§ú bbi

esetekben szűní k meg:

*.J §*myar*dl*ss*í

§ §*§?m§§S{§§* *x fftgrdfpr í rdságn $rőfei*g *,ö.yöini na aí cpí tói jagok gyakorí tí jr§voJ. S{n *;
*ieip§*$r*xfr J?*rr§ §*í § mddjn *jj §§*rrí fcrf í rl3elöí ní ; a í emord$s *rx $1yezefő ffsxfsé gviseló
itll*í Sí dgé tleí , *rrre§ &§rí llp§Sa* í eg&dső§& ff lem*nd{is &ejeienfdsdtó]f grí rní rort
h atva na d i k n d pa n v álik hatú  lyosst*.

.!

&"J g Pfí {" §:§§8"S {2} bekezdé se szerinti visszahí vással
§ &{rrgtí ií fum frgj$t cs oí erpí tu§nyi cé l megvulósí tú seí xair &ögy*tlen veseé lyeztefé se
gsefán az dl*pí tú í jngí olí  gycí co$rí ja §lí yí tgüs yisszc a foggclí rtí sbgn ieőxől& í nd*&g§tjssaí
eí fdí c*f *cfií rczot*crd *rnely efí en g ffbrgüórr§rn frgja BÍ rósáEhaa fardulí tst. {rről g

j*grarrosí *tí  í ellef$sdgr$l rr yissgs3rí v*sí  lrgelő #rt*í rtr:tlf&gn fdjdí *ozf*fn í  keil.
*} e§hctálozeí ssaí ,
d,ul o P*k,§:§á.§ í §J-í 6/ &el*esddsdben, tavábbú  a Ptk.3;§§7"§í 3l, fal §e*erd€sd&e$ ls a

§s§{. §l,§ í §,! &ei*ezdé s§&en foEí cí t Ssszefdr§refefí ens§gi Ss, í <igrÍ rr§ g*

&aí (dyef#egfé uel" ye:ef$ fí slfsé gviseí őveí  sseí n&en *í zrí r$ uagry őssrefdr**feí lensÉ gi
*k bekővetkezté vel,

Se..pí nq&, &{+&*{í  É s irm&§r€
- *;rt**r$J§}ffivr§*y§*dpu§eí efdt
- efJen§r;j ag Elg§irrrdnyi ungy*ll clí Jngí ( rnegfeí elő felhasz*ú !é sát
- sa§#*sé gt eseté n #ssl,§Í lí v,pr c§ §rrrcfdriumof
- §í ztosí tla g Kuratórium t*gjai ré szé re a

vc gyo n §el h a sz n á lú  sú tloz.

Á J{ür*fdd§*r fagj_*í  dí jnrdsb** e tí sztsé gük ellátú láé rt n€r§ ré seesiií rre*, de g kuratórí urní
tevé kenysé gükhöz közvetlenül kuptsolódó köí tsé geik megté rí té sé re jagasultak.

Vl..*

A kura!órium r"rrűködé se,.fdqdatai o

1"} A kunatórium az alapí tvány áttalános ügyvivő ás ké pviselő §zerve, amely ar.

aiapí tványt kezeli É s ar alapí tványt a hatóságokkal, hankokkal é s harmádik szernóly*kkei

szernhen ké pviseli.

?,} A kr:rgtórium ülé sé t az elnök hí ,vja össze é ver"lte legalább 1" alkalonrmal.

3.} A meghí vót az ülé s előtt ].0 nappal a helyi hirdetőtáblákon kifüggeszté ssel közzé  kell

tenni, a kuratórium tagjait í rásban kell é rtesí teni. A meghí vó tartalm azza az alapí tvány nevé t

é s sré khelyé t, a kuratóriunri ülé s helyé t, idejót é s a tervezett napirendeket.

4,} A kuratórium ülé sei nyilvánosak.

§.} A kuratórium ülé se határgzatkópes, ha a tagok 50%-a p{usz egy fő j*len van.

6.} A kuratórium a határolatai nyí lt szavazássat, egyszerű szótöbbsógge* hgzza,

SzavazategyenNősé g eseté n az elnök szavazata dönt.

r*egfelető í n§u rm ú  * ót *z a l * p í tv{nrj



7.} A kuratóriurn a határozatairót nyitvántartást vezet, azokat Kapolcs é s VigántPetend
l "_i _ an___i

közsé gek internetes honlapján közzé teszi.

§.} Á kurxtór.ium f*lad*ta áe alapí tvány. é ves beszámalóján*k é s k§zhasznú sági

jelentásón*k j*vá1,1agyása.

Á §t§§#fd§ri§§é §} §§ *í y*s &*sr*í xt*ft$j*í r g r*nd*s í ií dsen &§gyjc irÍ utÍ . A *ö:*loPí tveÍ nY

xrü&§d*s§ró? er *fopí tófigk diuenfe &esgtÍ *rgí  §s g*edcÍ J&odtÍ sri*ck Í egÍ onfosgbb adataí t

milrdeit ,dy&*n nyiluián*ssrí grul §roexa *r cl*pí tti lrcnl*p;ón grTr}vl{,.*i6iqgqt{ryl.J{ i
t{lff!&§§§slf,§.,i!§J,,Á közalapí tvdny *í cpí fó o*ir#fr*í ro& m$d*sí fásrÍ t Í mddlÍ tciso|kaÍ

cgy&esr*drescfeff sgsvegórJ srí *flirr *a *lapltó #rlkornrdnye*f Í roní cP3*Í h kÖ,í ,§d kell tenni

9,} ,{ kur*tórium jogkore az alapí tó okirat módosí tása,

t§"} A kuratórium dcií Tt § vá§y§n f*llrasenálásáról.

í §.J § k*lrafeí $rrmi &gfií rornf nreg&oa*faí gí {or $efn §zayszfict *x,

e"J g§;t g &cfií rgggü köt*fage§fs§g vagy lelelőssé g o/di fienfeslt v*gy r jcgi s;*rrdJY

§pr*dre ffi **sí Elfs *főxy§en rdsees$,

&"j oF<í veí  g *a*rí roratsgerini*erz$ddst keí í  l*őlni,

r"j e§ri eí í **r * ftg*rí roe*f §í #§i{jfi F€fí  *É í í  í ndí tani,

d.J *ggí r§*í t üí y{l§' &ozzr§í {yr§*r{í jc é rdelrelf a dönté s&en, a}rf o jogÍ  s;remóí yrreÍ < ttenr fcgjg

vagy ulapí tója,
*.J rlí <í  s dű*fds&** drda&eí r mrí s §zgrysz§tí €í  fő§&sdgí  &efolydsan aí oPuÍ Ó

kaptsalatban ú ll vagy

f.} akí egyé bí ré rr szemé Iyesen é rdekelt.

Az g_lapí tvá ny ké pviselete

Az alapí tványt a kuratórium elnöke önállóan, vagy az általa Í rásban felhatalmazott ké t

sze móly, *gyüttesen ké pvis*li,

Ytll.
Az a lapí !yány gazdálk.odólq

Az alapí tványban meghatárczott cé l megvalósí tására, az alaptőke é s hozadé kai, vaÍ amint a

csatlakozók é s egyé b szerné lyek adományai szolgálnak fedezetül, 
o

A gazdálkodásár:t ae alapí tvány saját vagycn*val felel. Az alapí tvány vagyonf*lhaszxálásáról a

kuratórium dönt. §*ndoskadik tgvábbá á Vagyon kezelé sóről, gyarapí tásáról.

Az alapí tváily vagyona feliett utalványozási joggal a kuratórium elnÖke dÖnt, illetve az elnÖk

é ltal í rásban meghatárgzott sz*rn*ly rendelkezik,

Ae atapí tváxy a gazdá|kadása során elé rt eredmé nyt nem osztja fel, azt jeí en alaPÍ tó

aki ratbarr megh atározott tevé  ke nys é gre {ard í tja,

Vll.

lX.

A nyi lv_á!r gssáe b iztos.í tása

Aa alapí tv*ny rnűködáse, gaxdálkgdása nyilvá nos.



Az *lnök gondoska,dik az alapí tó okirat, * dónté sek, a beszárnolóki ,!*l*ntósek Kaptllcs ós

Vigántpetend közsé gek honlapján való megjelenteté sé ről.
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Xll,

í é ró rendslkeré §ek.::

er'ul§p igxtbx* nem szabálvozot| klr*9sé *ní :,:.,,{ ri"í árv,É *y_&ö,ny1lró1t,,sádJó_§ül§,

é yi§;.f§nr.sr*§.,. j;iiú i*t]x'n*iiiap6*t,m*lcö é ,§i:sza§etil *eghatározó 2ü06. óvi

LXV" tOrvóny rendeikezé sei irányadók,

A jelen, rnódos;í tptt atapí tó akirattal az alapí tó mindazan rendelkezé seke 
_t 

feÍ Ütvizsgólta 
.é s

ii*gi**=r.*iát ,#J"srrg 'cmilrE* n**, jáieí tek' rnir_ a,,ásl,j"' m$}clus,,,!§;naelÍ *

tr, ry*" lapati enlgdii főré ryyu *a§rí iycin*k í Pr*e. Jl;§ í í }'eee;} §::::*í z'é Í :: {l

tcú rr§§mrr§*ggsr8i; í p*rfá §",§,í gj §e§"i :,, 
,

Kesithe lyo,t§*g. ja n uár 1?"

NennCI a,lstváí  pol

v.igefi tpstánd. k§lse§,O n

ké pviseleté ben

""{tl B

*]i
.,ti

Záradé k;

;il;;;; az alapí tó ké pviselője igazolom, hogy a jelen alapí tó okirat egysé ges szerkeze}be

f*§lalt seö*ege, m*efelei *z alapí tó *lririil a aois. *ovgú aer 24,i] é s,,2,015,, december, ü9,

nap}án Elhát*rózott rn,*aosí tasai alapián *rijivo, irrtátmároak *s i vonjik"r|_i.9_:'jabálYok
r'' 

_ *;,i*rendelkezé seinek, . *ii:"* ..,,, 
.,

.,:","l=,"-- - i*;o'],r;;,,"1,;' 
:

_:. Wii,",]j"

Br, Farkasné  dr. Babos Bq"5p,*rübtt

Űeyvód ,:'7:l"

.}"|.§

§l_:.a,.l.;tií l

ó,}-
u"ii


