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A
1.
Kö rnyez efvédelm i', Köza1ap íw ény (továbbiakban: kö za|apíBtany)
1.2 A közalap ítvényvalamennyi magyar és külfoldi állampolgar, jogi személy,
valamint bannely magyarországi ésktilft'ldi közösség iranyában nyitott, aki vagy
csatlakozri kívan'
amely a jelen kózalapiwányban meghatiírozottcé|okérdekében
az itupiw^yrendelés céljával egyetért, azt anyagi vaw bármely eszközze|
támogatnikívanja,ideérfvea személyesmunkátis.
1.3 A csatlakozáselfogadásáról, vagy visszautasításalóla kuratórium dönt.
A csatlakoző javasLataa kuratóriumot nem köti.
2. Aközalapítvány székhelye:1153Budapest'XV. ker.Bocskai u. 1-3.
l

3. A közalapítvány célja: .
Az induló vagyon-es á kesőbbi adomanyokkalkiegészülő pénzaLapösszegéből
támogatjna közalapiw ány működési területén
- a meglevő természetiértékekfeltárást ésmegóvasát'
védelmét,
- a természetes
környezet értékeinek
ésépített
- az ökológiai egyensúlyfenntartasát;
illewe megelőzését,
- a karos k-örnyezetihatásokcsökkentébét
. a természetés környezewédelem teiületéntevékenykedőazon váLlalkozásokat,
amelyek a köza|apítvány kuratóriuma át|ta|egyedileg is meghatározottQ|adatok
elvégzésérevállalko znak,

i

4. A közalapítvány kiemelkedőenközhasznújogállása:
4.1 Aközalapítvány aköáasznt szervezetekrőlszóló |997. éviCLVI. tv. 26. $ c.
''környezetvédelem''megnevezésú. a
bek. g. pontjában meghatározolt
folytat, amely
köza|apitvány letja., aI egyező - olyan köztrasznútevékenységet
szó|ó 1990. évi LXV. tV. 8. $-ában foglaltak alapjána
az önkorményzatoL<ról
kömyal2 doc'
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormtnyzat feladata és így kiemelkedően
kózhasznu szervezetnekminősü l.
nem folytat, szervezeteprártoktól
4.2 A közalapíffiarry pártpolitikai tevékenységet
fiiggetlen, és azoknak anyagi támogatástnem nyújt, országgyulésiképviselőt,
megyei,foviírosi önkormányzati váIasztásonjelöltet nem állít.
4.3 A közalapítvríny legfőbb szerve gondoskodik anól, hogy az a|apítőokirat
szerinti tevékenységnekés gazdálkodásanak legfontosabb adatait Budapest
''VároshaziNaplóbarr''
Fővaros XV. kerületi onkormányzathivataloslapjábana
nyilvánosságrahozza.
5. A közalapítvány céljárarendeltvagyon:
5.1. Az induló vagyont aZ alapítő 500.000,.Ft.banazaz ötszénezerforintban
hatirozta fr€g, amely az oW XV. kerületi fiókjráná|vezetett 539.034517.4szétmtt
szám|árakerült befizetésre.A közaLapíNány szám|ájátjelenleg az oW Bank Rt.
xV.kerület Szentmihályiút13l') vezeti.
BudapestXV. kerületi Fiókja (Budapest,
5.2. A továbbiakban a kozalapítvány vagyonátt,az alaptőke kamatai és az
adományozők hozzájarulásai gyarapítjék.
5.3. Ha a kozalapítvarryVagyonahelytáIlasikötelezettségkövetkeztébentartósan
ugy a kuratórium köteles haladéktalanul
nem haladjameg a törzsvagyon 50%o-át,
intézkedésekről.
az alapítőt,amely dönt a szükséges
értesíteni
6. A kőzalapítvány kezelő szerye:
6.I. aKozalapítvány kezelő szerve a 11 fős kuratórium, amelynek einökét és
tagjaitaz AIapitő kéri fel ésbízzamegaz alábbiak alapján
i

A kuratórium tagiai:

':

Lovas Évaakuratórium elnöke ésa közalapítvanyképviselője:

Baloghfuchárd
Baracskay Éva
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Béki Tamás
Czibik Tamás
Láving Andrea

Dr. LechnerGabriella

(képvjog.a bankszámlafelettirendelkezésre)

MarsbvszkyGyörgyné

(képvjog.a bankszámla feletti rendelkezésre)

Matolcsinédr. Szimon lldikó
Nedoba Katalin

Dr. Schwéder
Margit
6.2 A kuratórium mííködése:
A kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként
ülésezik,az ülések
.
(akadályoztatása
összehívásáról és időpontjáról aZ elnök
eseténaz á|ta|a
esetenkéntmegbízott
kuratóriumi tag) - dönt.
A kuratórium tagjait az ülés időpontjáről- |sga|ábbaz üléstervezettidőpontját8
nappal mege|őzóen - írásbankell értesíteni.
Az értesítéshez
a tewezettnapirendet
'
írásbankell csatolni.
.
.,
6.3 A kuratórium tiléseiáltalábannjiilvanosak,de a kuratórium egyes napirendi
pontok tekintetében
zártkörű üléstrendelhetel, amennyibenannak nyilvánossága
jogokat
sért.
személyiségi
i
6.4. A kuratórium üléseitaz elnök vezeti, aki gondoskodik a jegyzókönyvek az
éves beszámoló elkészítéséről,
r1alaminta felajánlásokkal kapcsolatosteendők
módjának,
szolgáItatásaiigénybevétele
ellátásáról, A köza|apítrány működésének,
beszámolói közlésének nyilvánossága tekintetébenhozott döntéseket a
j egyzőkönyvnek szószerintkell tartalmaznia.
Az elnök akadá|yoztatásaeseténaz üléstaz á|ta|aírásbanmegbízottkuratóriumi
tagvezeti.
kömyal2 doc.

ha azon tagiainak több mint fele jelen van.
6.5 A kuratórium hatátozatképes,
eseténa kuratórium ülésétvá|tozatlannapirenddel 8 napon
Hatátozatképtelenség
ülés legalább öt tag jelenléte
belül ismétössze kell hívni. Az így megismételt
es.
eseténhatározatkép
ó.ó Rendkívrili ülést kell összehívni, ha ail legalább harom tag írásbankéri.Az
szőmított8 naponbelül kell összehívni.
ülésta kéréstoI
6.7 A kuratórium döntéseit egyszeru szótöbbséggelnyílt szavazássa|hozza. A
kuratórium minden taga egy szavazattalbír.
6.8 A kuratórium határozatairő| - évente elkülönítve és egytől kezdődően
sorszámozva-,, llatározatokkönyv'' -étkell vezetni.amelynektarta|mazniakell a
döntés
. időpontját
. tartalmát
. hatáIyát
- a szavazaseredményét
(támogatók,ellenzők névszerintimegjelölésével).
6.9 A kuratórium szükségszerint, de éventelegalább egy alkalommal köteles az
alapítő részérebeszámolni a végzett munkríról. Köteles, továbbá M éves
tevékenységelegfontosabb adatait a jelen a|apítő okirat 13.1. pondában
meghatározottmódon nyilváno ss'ágrahozni.
Az évesbeszámoló elfogadása a kuratórium hatáskörébetartozik. Enől a keze|ő
szerv az a|apítőttájékoztatja.
6.10 A kuratórium kizérő|agoshatáskörébetartozik:
- a SzervezetiésMűködési Szabá|yzatjóvahagYása,módosítás4
- az egyébbelső szabáIyzatokjóvríhaEyása,
- a köza|apítvány éves tervének,és mérlegénekmegállapítása,illetőleg a
tevékenys
égelegfontosabb adatainaknyi lvánosságra hozatala,
. döntésa köza|apítvanyitámogatásokról,
- az évesbeszámoló elfogadasa,.
- beszámoloaz alapítórészéreéventeegyszeraköza|apítvrínyműködéséről,
. az évesbeszámolójóvahagyásávalegyidejűlegköáasznúságújelentéskészítése,
- közhasznúságú
jelentéselfogadása. l
A SzervezetiésMűködési SzabáIyzatésaz egyébbelső szabá|yzatoknem lehetnek
az a|apítőokiraffalellentétesek.
6.11A kuratóriumitagságmegszíinik:
- atagha|áLáva|,
- lemondással,
környal2 doc.
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- vi sszahívással, a kö za|apítvát.ryc éljának v eszé|y
eúetés
e mi att,
- a közalapÍw ány megszűnés
ével.
6.12 A kuratórium tagjai nem lehetnek az a|apítővalés a felügyelő.bizottság
tagjaival' semmiféle fiiggőségi kapcsolatban, illetve egymássa| alá és Íölé.
rendeltségi
viszonyban,továbbá elszánolási kötelezettséggeljárómráskapcsolatbq
ésnem állhatnak az aIapítőképviselőjével,
egymással,illetve a felügyelő bizottság
tagjaival a Ptk. 685. $ b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozői
kapcsolatban.
A kuratórium tagjainak az alapítőva|,az alapítő képviselőjével, a felügyelő.
bizottság tagaiva| valamint az egymássalszembenfennálló érdekeltségi
viszonyát
j
a el en a|apttő ok irat me1l ékl etétképező nyi|atkozatok tartalmazzák.
6.13 A kuratórium határozathozatalában,illefve munkájábannem vehet résztaz a
kuratóriumi tag, akire az 1997. évi CLVI. törvény 8-9. $.a összeférhetetlenséget
mond ki, továbbákizarő okot tartalmaz.
A kuratórium tagjainak eITe vonatkozó nyi|atkozatétta jelen a|apító okirat
mellékletétképezőnyilatkozatoktartalmazzák.
6.1'4A kuratórium tagai díjazásbannem részesülnek,igényttarthatnak azonbana
tagság ellátásáv al kapcsolatos igazolt kö ltségeik megtérítés
ére.
7. A működés módjának nyilvánosságrahozata|a:
7.1 A kuratóriumüléseinyilvánosak.
Az ülés időpontjának nyilvánosságra hozata|árő|_ az ülést mege|őző legalább 8
nappal _ ,,a Yárosházi Naplóban'' történő kozzététe|
utján az ülés napirendjének
egyidejűmegjelölésemelletta kuratóriumelnöke gondoskodik.
7.2 A kuratóriumjogot vagy kötelezeffséget
megállapítódöntéseitaz érintettekkel
a
a döntéshozataltól.számított 8 napon belül hitelesítettjegyzőkönyvi kivonattal
együtt írásbanközli, illetve a döntésrő| az érintettekköre szerint a Budapest
Fővaros XV. kerületi onkorményzat.hivatalos
|ap1ában,
a Yárosbázi Naplóbán a
nyilvánosságot tájékoúatja. j
7.3 A kuratórium az áIta|a meghirdQtettpá|yánatok eredményéta Yároshéni
hirdetéstőlszámított15 naponbelül nyilvánosságrahozza.
Naplóban az eredmény
7.4 Aköza|apítvanyműködésévelkapcsolatosiratokbaa konkrétigénymegjelcilése
jelentésbe
mellett,illetve a kiemelkedőenközhasznúságú
bárki betekinthetésarról
saját költségéremásolatotkészíthet.
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7.5 A kuratórium einöke felévenként
a Városházi Naplóban nyilvanosságrahozza
az alapítvány által nyújtott egyéb szolgá|tatesokat a szolgát|tatásmódjrínak
(mozgalmak támogatása, természetbenijuttatások megnevezése)a felhasznált
pénzeszközök összegszerűségének
egyidejűmegjelölésemellett.
8. A közalapítvány képviselete:
A közalaplwanyt Lovas Eva a kuratórium elnöke képviseli.Tevékenységéről
a
kuratóriumnaka soron következő ülésén.utólas be kell számo|nia.
9. Felügyelő Bizottság:
|étrehozza
9.| Az alapítőakozalapíBtanyműködésének
ellenőrzésére
az elnökből
éskettő tagból ál1ó felügyelő bizottságot.
9.2 A feliigyelő szerv ellenőrzi a kozhasntu szervezetműködését.Ennek soriána
vezető tisztségviselőtőljelentést,a szervezetmunkavállalóitól pedig tájékoztatést
vagy felvilágosítastkérhet,továbbá a kózhasznu szewezet könyveibe és irataiba
betekinthet, azokatmegvizsg áIbatja.
A felügyelőszerv tagsai a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén
tanácskozasij oggal r észtvesznek.
jogosult vezetőszervettíjékoztatni,és
A felügye|ő szew köteles az ntézkedésre
annak összehívását kezdeményezni,ha arról szerez tudomrást,hogy a szetvezet
működése során olyan jogszabáIysértés
vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosarrsértő cselekmény(mulasztás történt), amel1mekmegszüntetésevagy
jogosult vezető
következményeinek elhárítiísa,ílletve enyhítéseaz intézkedésre
szerv döntésétteszi sztikségessé,
továbbá,ha a vezető tisáségviselő felelősségét
megalapozőténymerült fel.
jogosult vezetőszervet a felügyelő szer\I indítvanyara_ annak
Az intézkedésre
számított30 napon.belül_ össze kell hívni.E határidő eredménytelen
megtételétő!
eltelte eseténavezetőszervösszehíl,ásáraa felügyeló szervis jogosult.
Ha az arrajogosult szerv a törvényes.'miíködés
helyreállításaérdekében
szükséges
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul
értesíteni
intézkedéseket
a
felügyeletetellátó lszervet.
törvényességi
9.3 Az alapítőa felügyelő bizottságife{adatoke||áúásátra
elnökként,illetve tagként
felkériésmegbizastad:
I
l.) NémethZoltánelnök
2') NémethJózsef tag
3.)Valló Pétertag
részére.
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9.4 A felügyelő bizottság szükségszerint,de legalábbnegyedévenként
i|ésezikaz
ülésekösszehívásárólésidőpontjárő|az elnök gondoskodik.A felügyelő bizottság
tagjait az ülés időpontjáról . legalább az ülés tervezet időpontját 8 nappal
megelőzően - írásbankell értesíteni,
az értesítéshez
az ülés tervezet napirendjét
írásbakell csatolni.
9.5 A felügyelő bizottságüléseinyilvánosak.
9.6 A feli.igyelőbizottságüléseitaz elnök vezeti,aki gondoskodika jegyzőkönyvek
elkészítéséről.
9.7 A felügyelő bizottság hatfuozatképes,
ha azon tagjainaktöbb mint a fele jelen
Van. Határozatképtelenségesetén a felügyelő-bizottság ülését váItozat|an
napirenddel8 napon belül írásbanismétössze kell hívni.
9.8 Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt legalább 2 tag a napirend egyidejű
megjelölésemellett írásbankéri, Az ülést a kérésétölszámított8 napon belül
írasbankell összehívni.
9.9 A felügyelő bizoftságdöntéseitegyszerú
szótöbbséggelnyílt szavazássa|hozza.
Minden tag egy szavazatta7bír.
9.10 A felügyelő bizottság elncjkeés tagjai díjazásbannem részesülnek,igényt
tarthatnak azonban a feladat.ok e|látésával kapcsolatos igazolt költségeik
mestérítésére.
9.l1 A feltigyelő-bizottságtagjaitaz alapítóírasbeliindoklríssal
visszahívhada.
g.|2 A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek az a|apítőva|,aZ a|apítő
képviselőjével a kuratórium tagjaival és egymiíssal semmifele fiiggőségi
kapcsolatban, a|á és fölé rendeltségi viszonyban, továbbá elsziímolási
járó más kapcsolatban,ésnem állhatnakaz alapítőképviselójével
kötelezettséggel
továbbá egymással valamint a kuratórium tagjaival a Ptk. 685. s b.) pondában
meghatározottkö ze|i ho zzátartoz ó i k apcsol atban.
9.13 A felügyelő-bizottság tagjainak az alapítőva|,az alapító képviselőjévela
kuratóriumtagjaival,valamint az egymással kapcsolatosérdekeltségi
víszonyáta
j el en alapítőok irat mel l ékl etétképező n! tlatkozatok tartalmazzák.
9.14 A felügyelő bizottság munkájábannem vehet résztaz a felügyelő bizottsági
tag,akire az 1997. éviCLVI. törvény 8-9. $-a kízárő okottarta|maz.
A feltigyelő bizottság tagjainak erre vonatkoző nyiIatkozatáta jelen alapítőokirat
mel l ék l etét képező ny i|atkozatok tartalmazzák.
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10. A koza|apítványivagyon felhasznáIásnakmódja:
a közalapífiányi
környezet védelmeérdekében'
10.1A közalapíwány a természetes
célokataz alábbimódon valósítjameg:
P á|y ázatok kiírásáv aI:
. támogatja a rendezett környezet létrehozasátés fenntartását.(pl.. fiivesítés,
parkosítás,gyomirtás)
l:
Pályiázatokelnyeréséve
. szerződéskötésútjánkötelezettségetvállal a természeteskörnyezet megővására.
(pl.: erdei sétautakkarbantartása,a természetvédelmének
propagá|asa).
Mozgalmakat kezdeményezkörnyezewédelrnicéllal (pl: hulladékgytijtési
akció,
vandorkiállítás,iskolaívetélkedősorozatokszervezése.)
- kérelemreanyagilag támogada és segíti a természetesésjogi szemé|yek azon
környezetvédelmitevékenységét,
ame|y a kózalapítvány céljaival össáangban
állnak. (pl.: környezetvédelmiklubok, egyesületek,környezetvédők)
_ köteles pá|yazatot
A köza|apíNany _ a törvényi kivételek figyelembevételével
kiírni, ha az á|ta|anyújtottcélszerintijuttatasaz éviegymillió forintot meghaladja.
10.2 A kózalapítvány vagyonát a kuratórium önálló hatáskörrel és felelőséggel
kezeli, felügyel arca,hogya felhaszná|ásakoza|apítványcé|jainak,
megfelelőenés
j elen alapítőokiratban meghatáro zottmódon történjék.
10.3 A kuratórium aköza|apíwany vagyoni Ítelyzete,illetve bevételeiismeretében
döntésrejogosultmindazonkérdésekben,
amelyek:
- a közalapítvanyivagyon kezelésével,
gyarapításával,
- a ko zalapítvanyi Vagyon eredményének felh asznáIásáv aI,
. a felajánlottvagyoni hozzáqárulás (adomany)elfo gadásával,
- aköza|apíwényténylegesműködésévelfiiggnekössze.
10.4 A közalapítvarry céIjaivalössáangban álló, meghatfuozottcélra biztosított
elküiönítettenkell kezelni ésa meghatarozottcé|ra
adományt,mint céltrímogatást
kell fordítani.
váLlaIkozasitevékenységet
nem végezhet.
10.5 A kozaIapít:tány
befektetésitevékenységet
nem végezhet.
10.6 A kiza|apítv.any
I

11. A közalapítványi szolgáltatások igénybevételemódja' a beszámolói
közléseknyilvánossága:
1
címzett(l l53 Bp.'
11.1 A köza|apítványitámogatástaközalaptwau;ryszékhelyére
Bocskai u. 1-3.) írásbeli kérelemmel,illetőleg a kuratórium által a Yéxoshár;i
Napióban és az onkormrínyzat hirdetőtábláján kifiiggeszrefi pá|yazati felhívrást
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10.A közalapítványi vagyon felhasználásnakmódja:
a közalapítványi
környezet védelmeérdekében)
10.1A közalapíNány a természetes
célokataz alábbimódon valósítjameg:
kiírásáv aI:
P á|y árz;atok
- támogatja a rendezett környezet létrehozisát és fenntartását. (pl.' fiivesítés,
parkosítás,gyomirtás)
:
Pályázatokelnyerésével
- szerződéskötéstftjaÍL
kötelezettségetváIlal a természeteskörnyezet megóvásátra.
(pl.: erdei sétautakkarbantartása,a természetvédelmének
propagáIasa).
Mozgalmakat kezdeményezkörnyezetvédelrnicéllal (pl: hulladékgffitésiakció,
e.)
vandorkiállítás,iskolai vetélkedősorozatokszervezés
- kérelemreanyagilag támogatja és segítia természetes
ésjogi személyekazon
környezefvédelmi tevékenységét,
ame|y a köza|apiffény céljaival össáangban
állnak. (pl.: környezetvédelmiklubok, egyesületek,környezetvédők)
_ köteles pá|yáaatot
A közalapítvany - a törvényi kivéteiek figyelembevételével
kiírni, ha az á|ta|anyújtottcélszerintijuttatrísaz éviegymillió forintot meghaladja.
a kuratórium önálló hatáskörrel és felelőséggel
10.2 A kozalapítvány vagyonéú,
kezeli, felügyel an4 hogy a felhasznáLásakóza|apíTvanycéljainak,megfelelőenés
jelen a|apítőokiratbanmeghatarozott
módon történjék.
10.3 A kuratórium aközalapíwany vagyoni he|yzete,illetve bevételeiismeretében
döntésrejogosultmindazonkérdésekben,
amelyek:
- a koza|apítvanyivagyon kezel ésével, gyarapításáv aI,
- a kö zalapífvanyiv agyon eredmény
ének felhasználrés
áv aI'
- a felajánlott vagyoni hozzájárulás (adomrány)elfogadrísával,
. aközalapítvany ténylegesmiíködésévelfiiggnek össze.
10.4 A közalapítvany céljaival osszhangbanálló, meghatározottcélrabiztosított
adomanfi, mint cé|támogatást
elkülönítettenkell kezelni ésa meghatiírozaÍÍ.
célra
kell fordítani.
10.5A közalapítványváIla|kozásitevékenységet
nem végezhet.
befektetésitevékenységet
10.6 A koza|apítv,any
nem végezhet.
I

11. A közalapítványi szo|gáútatásokigénybevételemódja' a beszámolói
közléseknyilvánossága:
t
círnzett(l153 Bp.,
11.1 A közalapítványitámogatástaközaIapífrány székhelyére
Bocskai u. 1.3.) írásbeli kérelemmel,illetőleg a kuratórium által a Yátosbáai
Naplóban és az onkormányzat hitdetőtáb|áján kifiiggesztett páIyazati felhívast
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,rto
címzettpáIyéuatibejelentéssel,
a páIyéuati
követően a közalapífvány székhelyére
lehetigénybevenni.
illeWe apá|yéuat
elnyerésével
eljárásonvaló részvétellel,
A kuratórium elnöke éventeegy alkalommalfianuarhóban) a,,Városhazi Napló''ban, illetve az onkormányzat hirdetőtáb|áján kozzéteszi a koza[apíwany áIta|
nffitott támogatásokat,atámogatás módjának (meghiidetettéselnyert páIyőnatok,
kérelemre nyújtott anyagi támogatrísok szárna, továbbá a kezdeményezett
természetvédelmimozgalmak megnevezése) a felhaszrált pénzeszközök
egyidejűmegjelö lése mellett.
ö sszegszerűségének
1I.2 A kuratórium a közalapíwány alapító okirata szerinti tevékenységéről
éves
beszámo1ó útjan a nyilvánosságota,,VároshaziNaplóban'' tájékoztatja.
11.3 A működés módjának és a beszámolók nyilvanosságrahozata|i módjanak
részletesszabáIyaita SzervezetiésMűködési Szabá|yzatbankell meghatározlti.
jog:
12. Bankszám|afeletti rendelkezési
jogosultságotmindig csak
12.| Aközalapíwany bankszámlájafeletti rendelkezési
kettő kuratóriumi tag gyakorolhatja egyi'ittesenakként, hogy az alapífrény
képviselőjemelleff Marsovszky Györgyné vagy Dr. Lechner Gabriella jogosult a
bankszámlafelettrendelkezni.
|,2.2 A könywitelről, a pénzkezelésvezetéséről- a kuratórium titkaranak
bevonásával- a Budapest Főváros XV. kerületi PolgarmesteriHivatal (1153
Budapest,Bocskai u. 1-3.)gondoskodik,de érdemiügydöntó feladatotnem láthat
e|,ez csak a kuratóriumfeladatalehet.
..

13. A közalapítvány időtartama ésmegszűnése:
13.1 A közalapítvány határozat|anidőre jön létre.A közalapítrarrylétrehozásának
tényéről, és a kiemelkedően közhasznit szervezetkénttörténő bírósági
nyilvantartásbavételrőla nyilvánosságotaz alapítő-okiratnak
a BudapestFőváros
''Városhazi
Napló''.ban történő
XV' kerületi onkormátyzat hivatalos lapjábana
kozzétételével
kell tájékoúatni.
i
I3.2 Ha aközaIapítvénya bírósági nyilvántartásból a Ptk. 74.F $-ban foglaltak
alapjéntörlésre kenil, ugy az alapítóköteles a megszűntközalapítvány vagyonát
_ a hitelezők kielégítése
után - a megszűntközalapítvány céLjáhozhasonló célra
fordítaniés errő l a ny ílvánosságot megfelel ő en táj ékoztatni.
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14.A közalapítvány nyilvántartásba vétele:
14.1 Jelen kózalapíNány a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásbavétellel
jön létre. Az a\apítófelhatalmazza a polgármestertaz alapító okirat aláírásáraés
aÍra)hogy az alapító okiratot nyilvántartásbavétel, továbbá a kiemelkedően
közhasznú tevékenységetellátó szertezettéminősítés céljából a Fővarosi
Bírósághozbenyújtsa.
1'4.2 Jelen módosító alapítóokirat az |997. március hó 19-énelfogadotta|apító
okirathelyébelép.
14.3 Az a|apítő okiratban nem szabá|yozott kérdésekbena Ptk.-nak az
közalapífranyokra vonatkozó rendelkezései'továbbá az alapíwányokműködésére
és gazdáLkodasátravonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a
közhasznú szervezetekről sző|ő |997. évi CLVI. törvény rendelkezéseiaz
irányadók.
Budapest,1999. szeptember 29.
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