TO OKIIIAT
Az otthon Segftiink Alap,ittdny alapfrt6ja 4 mai napon az alilbbitartalmti
egysdges szerkezet[iAlapit6
okiratot fogadj a el (a v 6lroz6ssal 6rintett r{szek hdir 6rre1 j ekiLve).
amely abb6l a c6ib6l k6sziilt, hog'y az 1./ pontllan megjololt
alapito a polg6ri Torv6nyko'yv
1959' 6vi IV' tv' 741!. S.,- 741F.
$-ai alapj6n r\lapitvrinyt hozzon l6tre hatiiro zarlan td6re az:,
a16bbi tart6s koz6rdekri c6l megval6sit6la 6rdekrjben.

M6rcius 15. t6r 8.)

4.1

Az Alapit:ritny c6lia:

Az Alapitvhny

c6lja, hogy

-

a,osal6dokat
Els6dleges feladata,
a kialakul6 krizishe
uzokat

a

Home-St{rt nemzr:tk dzi mozgalom c6lkitriz6seit mag66vii t6ve
skor alatti gyermekek nevelkednek.

-

v6 csal6dok helyzet6n konnyitsen , megel6z:,ze
rkuh; ilyen 6llapot sflyrit a rendelkez6sre ri.[6
hanem
segitsdgnyrijt6sr;al

:tesit6se
ti 6s trirs

Az

Alapitvfly

elIfuto rendszerek

lmek alapj6n n)4rjtja.

tlft ki, rnelynek mtikodtetdsdre helyi alapitvrinyok
orsz6gosi
A:2 Alapil.v6ny a Hom

e-St

hal6zat szervez6inek kdpzds6t ds a helvi

art worl dwi de h6r6 zat 16 szekdnt mtikcj dik.
e1;it6s, a g5zermek- 6s ifirisrigv6delem, illetve a
seilyegyenl6sdgdnek el6segit6se tekintet6ben

d
tdrnogatdsftrol sz6l6 Xl 1. 6vi

(aiu egyesr)l6si jogr61,
FELADATC'I(

Csal6dsegit6s, csal6dok szlmira jogi es
szo ci6lis uLgyekben segitsdgnyuj t6s
( ogsegdly nyij trisa, ismeretterj eszt6
anyagok megj elentet6se)

DDI

Kt

valar
(tov6

etvdgzi:
etek mrikod6sdrol t3r
34. $ (1) bekezd6se,)

Jocsza.aAryr HELvEK
A szociiflis igazgatfsr6l sz6l6 1993.6vi III.
tiirv6n;y 57. g e) pontja, mely a szoci6lis
alap szolgilItat6sok kdz6 sorolj a a cs al 6dsegit6st,
mig az 56. g kimondja, hogy a szem6lyes
gondos.kod6st nyirjt6 szoci6lis szolg6ltat6sok
ell6t6sa 511 amilonk orminy zati fel adat.
A gyerrmekek v6delm6r6l 6s a gydmiigyi
igazgatfsrdil sz6l6 l9g7.6vi XXXI. tiirv6nv 31.
mely a szem61
AS

-2ig6nybevdteldr 6l rendelkezik.

A csa.l:idok v6delm6r6l szrili 20ll.6vi CCXI.
irjaelo a.
biazt,

tiirvd
csal5r
hogy

sanak

zzit az 6ket rne gill etrl szolgilltatfus okho z,
khoz.
A feladat alaptdrv6nyi alapja: At .\/L
A csakidork v6delm6r6l sz6k6 20ll.6vi"ikk:
CC_KI.
ho

Csal6di dletre nevel6s
(ekiad6sok, kiadviinyok szerkeszt6se,
programok szervez6se)

Gyermek - 6s ifi ris6gv6de1em, gy"mrel<6s ifi risrigi 6rdekk6pviselet

(csalddgondozhs

knzishelyzetben,
kapcsolattartirs 6s egytittmrikod6s mris

segito szervezetekkel,
,1, r6szfeladatok

illami

probl6m6k jelz6se,
s, el6ad6sok.
szervez6se)

meg ar. alapfokri 6s koz6pfokri oktat6s biztoslt6s6l
melwrek t6r g.j felti ismeretanyag is
E feladat alapla az AlaptiirnOrryn"r, i,

megtai5lhat6:Atv. XV[I. cikk (1) bekezd6s,
mely a gyermekek fo glalko ztaL6s 6nak tllalmlrol

sz6l.
A gyer

igazga
$-a, mr

39.
ait

tiirv6n,y 11
jogok r'6del
rogziti, mel

mondja ki a gyermekri
ekezd6s a szilb jog6t
e nevel6s6hez
segitsd6Jet, a gyermeke neveldsdt drintrl ell6t6sokr6ll
pedig tiljlk<tztatilst kaphat., a 17. g (1) bekezd6se
szerint,m e tow enyb en szab illyozott
gyermekv6clelmi rendszerhez kapcsol6d6
feladatot
lritnak el a szemlTyes gondoskod6st nyujt6
szolgfltatok, igy j<iilcinrjsen a csalidse sito
szolgfizt, u
kcizpont.
A csalidok "ruia,lr"git6
v6deXm6r6l sz6l6 20ll.6vi CCXI.
kiskoru gyermek jogdt
b szintri testi-lelki

z, csalldbanvalo
H6trrinyo s )rcly zetii c soportok
t6rsadalmi es6lyegyenlcis6gdnek
elosegit6se a probldm6k felt6riisiival 6s
\qlk6lqge;its6ggel, kiikinrjs tekinteuel

l99l.6y'i

{V, ttirv6ny t. $-a, u-Jy t i-orrA1u,

hogy a firglalkoztr.rt6s elosegit6se, a
h-unkanr5lkii lisd g megel 6zese 6s hritr6nyo s
e;rm6nyei nc'k enyhit6se erdek6ben a

-3
a munkercropiacr6l kiszorul6 50 feletti
korosztdrlyra

Komr6ny, a hetyi rinkorm6nyzatok, tov6bb6;munllaad6k 6s a munkavrlllal6sra jogosultak,
valanrint az ut|bbiak 6rdekk6pviseleti szerv ezete:i
eg>.nt14gUkd4ryk

A munkaeropiacon

h6trrinyos helyi
r6tegek, kriloncisen a gyermeket ne.vel
segitdse, k6pz6s6nek foglalkoz6s6n ak
el6segft(ise fiogi 6s szoci6lis
k6rd6sekben segits6gnyujtils, kiskoru
gyermekek napkdzbeni gondoz6sa 6s
fehigyek:te)
a

kiadv6ny,rk szerkeszt6se, programol<
sz;ervez6s e, kiilcinbrjz6 forumokon
ismerette{ eszt6si tev6kenys69,
tan6csadds)

E feladat alapja is az Alaptiirv6nyben talillhatu
XVII. cikk (2) bekezd6s, mely kimondja a
fiatalok ds sztil6k munkahelyi vddelmdl.
A csa.lddok v6delm6r6l szr6t6 20ll.6vi CCXI.
tiirvdny 2011. 6vi CCXI. tiirv6ny preambuluma,
mely kimondja, hogy az illam segfti a
munkav6llal6s 6s a csal6di 6let osszee gyezteleslt;
a 4. $ (2)-(3) bokezd6se, mely iillami feladatk6nt
fuja el6 a kiskoni gyermekek napkozbeni
gondctzdsifi. feltigyeletdt, hogy ezzel a sziilok
munkav6llalSs6t segitse.
2013.6vi LXXVII. tiirv6ny 2. S 11. pontja,
amely kinLondja, hogy a felnlttkepz6st kiegdszit6
tev6kenys6g: olyan tev6kenys6g, amely a
felnot tkdp zd sb e:n folytatott kdpzds ek e gy6nre
szabott kial akit6s6nak el6 se git6 sdre, a kepzes
hat6konys6 ginak javit6s6ra v agy a munkaviillal6s
el6sepit6s6re ir6nrnrl
A Ma gyarorsz u"rg helyi iinko r m6ny zatairril sz6l6

2011.6vi CLXXXIX. tiirv6ny 13. $ (1) bekezd6sr
4. pontja a helyi onkorm6nyzatok feladataikozott
sorolja fel az eg6szs6grigyi alapell6t6s 6s az
eg6szs 6ges 6l etrn6 d segit6s 6t celz6 szol g6ltat6sok
biztosithsdL.

Az egdszsrigiigyrdl sz6l61997. 6vi CLIV.

ttirv6n

az

alapell
eg6szs

Kornyezeti nevel6s
(eloadriso k, kiadviinyok megj elentett5se,
pro gramo k sz;ervez6se)

A gyermelk(ek)et nevel6 n6k

ds fdrfiak,
fograt6kos szemdlyek, illetve m6s
hritr6nyos helyzeti csoportok trirsadalmi
esdlye gyenl6sdg6nek el<isegitdse
(tanricsadri s, kiadv6nyok szerkeszt6ser,

jogseg6ly nffit6sa)

A

rvr a gyarorsz f g helyi iinko r miny zatair6l
sz rilil
2011. rlvi CLXXXIX. tiirv6ny 3. (1) bekezd6s
$
1 1. pontja a helyi onkorm6nyzatj felad,atok
kozott
sorolja fel a helyi kornyezet- 6s
term6s:zetvddelmet;
A term6szet v6clelm6r6l sz6l6 lgg6.6vi LIII.
tiirv6ny hatSrozz,a meg ezen kinil a
erm6s:zetv6delernmel
latos nevel6s kereteit
Az Alaptiirv6ny L. cikke, illetve a XV. cikk6nek

3. pont-ia;

A

csaldLdok v6delm6r6l szril6

Z0ll.6vi CCXI.

tiirv6nlp'6. $ (1) bekezd6se kimondja, hogy az
iilam el6segiti 6r; t6mogatj a a csal6dbarifi
szeml6let krialakul6s6t 6s fenntart ds6t atdrsadalmi
6s gazdasdgi 6let valamennyi tertilet6n, tov6bb6 a
15. $-a, mely a g.yermeket nevelo sziilok fokozott
v6delm,5nek a k<jtelezetts6g6t mondja ki a
fo glalk<t ztat iis t er'6n.

Ilzabadi,lo s tev6kenys6gek szervez6se,
tSboroztatds

t\z

A M:rgyar or szitg helyi iinko rminyzatair6l sz6l6
2011,6vi CLXXXIX tiirv6ny 13. g (l) bekezd6s
15. pontja, amLely a helyi <inkorm6nyzati feladatok
kozrill sorolia tlel a
esl

Alapitv6ny ko-zhasz.ni, nylt
rrLind magfn-, mind pedig jogi ,r.,oet,y.t.
No,szrind6kr6l
A benyrjtott csatlako[6si
a='Kurat6rium a bejelentdst kriveto 30
nfapon beliil dcint, 6stdjdkozltatjai a csatlzko zni k|vdn6t. Feltdtelhez kdtrjtt
csatlakozds
_er6l
csatlako;zha1;nak.

eset6n a Kurat6rium dont a felt6tel elfo$ad6s6r6l.

Az Alapirvlny kozvetlen politikai tev6{enys6ge,t nem folyathat,

p6rto

re

nem nyrijthat, ds ilyen tiimqgat6st rLem is fo[adhat el.
ItimogatAst
or
fl5v6rosi ds rnegyei onkorrniinyzati lk6pv[seloi villasztit
ot ,o., kdpviseldj
6.1

a.

Az Alapit6 az Alapitvilny c6ljtrainbul6 vagyonk6nt 100.000._Ft,
azazEgyszizezer forint

osszeget rendel.

t6 Ctkirat alhir6s6tol szitmitott 15 napon beliil
a helyezi el.

pitv

iny

mrikcj ddsdnek me gkezd6s6t

rokb61 6s csatlako

z6 szemllyek

s

zol grilj a,

felaj 6nl6s6val

lom6nyg1.rijt6s nem j6rhat, az adominyoz6k,
tlyhe:z f{iz6d6 jogok es az emberi mdlt6s6s

Az

Alapftvdny nev6ben vagy javfua fo.t6no adom6nygyrijt6s
csak

meghatalmaz:isaalapjanvlgezhet6.

az
-'- -Alapitv,6ny
ir6sbeli
^*r^

Az

alapilvhny resz5re juttatott adom6n]yokat a konyv szerinti,
ennek hiiny1ban a szok6sos
piaci 6ron kell nyilv6ntartdsba venni..
7.t

A Kurat6riurn

megbizat6sa meghatfuoz']tlan idltartamra sz6l, elncik6t
6s tagiait az Alapit(t elnoke rit-i6n - jeloii ki. Az arapit6 szewgzet alkalmazottai
ds tiszts6gviseloil Kurat6riumb'n
ne,m szerozhetnek tobbs6get.

( lakcim:1025 Bp., Zoldlomb u. 2.)
rgy (1015 Bp., Hattyri u.7.), Forg6 Gyorgyr6
(2040 Buclarirs, Zomboi u. 29.), dr. pethisn6
I tolto1l be -.annak megszrintdt megelozo kdt

z trllami ad6- 6s v6mhat6s6gn6l nyilv6ntartott
jelentos dsszegti ad6hirinyt trirt fel;
silgizletlezdrhs jnt6zked6stalkalmazott,vagy

s6g

-

amelynek adoszhmht az illlami adr5- 6s vrimhatdsri g az
ad6zfsrendj6r6l sz6l6 tcirv6ny
szerint felfliggesztette vagy torolte.

A sz6ban 1o196 szervezet megszrintdt kciiet6 h6ro.m 6vig nem
rehet tagja az Alapitvtny
Kurat6riurn6nak.
Kurat6riumnak nem lehet tagia politikai paft orsz6gos
vezeto testiilet6nek tagtret,
orszflggy(ilesi vagy uni6s k6pviseloje. A kurat6riumi
tag ds a vezeto tisztsdgviselonek jelolt

A

-5szem6ly koteles az Alapitvilnyt tdjdkozltatni
a''<il, ha egyidejrileg mris kozhasznri szervezelnd]
is betolt vezetl tiszts6set

1:.

-

v.''rrJe''rils

r6szt az a szem6ly, aki, vagy akinek koireli

eronyDen reszestil, rlletf,ze u

-iildo,rrdri.jiogiigyletben egy6bk6nt drdekelt.
Nem minosiil el6nynek a kcizhasznf spervezet
cdl szerinti juttat6sai keret6ben a brirki
riltal
megktit6s n6lkiil ig6nybe vehet6 n^
vu,ilntb,eli.szolgrlltatz,s, ittetve az egyesiile t altaltagjiinnk,
a tagsrigi jogviszony alapjannyrijtott,
ldtesitri okiratiak megfelel6
s#inti irttutar.
A Kurat6rium tagja az a nagykoni szerndly lehet, akinek
"et
iselekv6kdpessdg6t a tev6kenysdrge
dlfitdsiltoz sziiks6ges korben nem korl6t ozt6k.

Ha a Krnat6rium tagja. jogi szerrL6ly,. josi szenn6ly
koteles kijelolni azt a term6szeLes
_a
sz:em6l1t, aki a vezet6 tiszts6gvisel6i qftudutot
ut ne,vdLen ellatja. A vezeto tiszts6gvisel6*re
vonatkoz6 szabfiyokat a kijeldlt szem6ljne is alkalmazni
kell.

Kurat6rium
{Nem
lehet

tagja tiszts6gvisel6 iigyvepetdsi feladatait sz:emdlyesen
kciteles ell6tni.

a

Kurat6rium tagtra az, uki, btincselekmdny elkcivetdse
miatt joger6sen
btintetdsre it6ltek, amig a bi.intetett elodlethez
fiz(5d6 hritr'nyos
kcivetkezrn6nyek
szabadshs4vesztes

al6l nem mentesrilrt.

roglar<ozdst6r .joger6sen eltiltottak. Akit
valamely
il:T,*i:,l,i,Y:1t""^iY_1?1i,T;,111,,:
foglalkozrist6l
joger6s biroi?elettet etti[totta?,-r;;trt6:iiatalya
alatt
azitdletberl
megjelciit
fe,ir6kenrrq6ccf fnl-+o+A
i ^-) ^-^-^^ tr. .
- ..: te'rdkenys6get
foll'tat6 jogi
szem6ly veze!,r.6trrri.eig"i,,;io;"
r.n.t.

fr;,".i1,',t,.::#T::j:,1?:::?:::!::,11".g:!,?b"'t
akit
eltiltcrtt ak a v ezeto ti sztsdgvi s eltii ter{ekenys
'v^wuJ

Nem lehet

a

hozzStartctzoja.

".i'rzta'tu#;";"-

JvSLUl.
d gt6 l.

Kurat6rium taga az alapitv;nny ked.yezmen yezettje
ie 6s annak kozeli
Az arapito okirat eltd:ro rJno"rke, j; ,;;ir.

o:l:tt hozzfitafio.z6i neml rehetnek
okirat
^o:,_?l^yj:t
elt6ro ::
rendelkez6se semmis.

A

rehet a Kurat6rium tagtra az,

tobbsd"r

a Kurat6riumb

an.

Az alapito

Kurat6rium sztiks6g szerint, de lepal6bb tivente
iiLdst tart az Alapitveiny hat6kony
A Krhrat6riunr elnoke az egyes tildseket azok ruulrultJanal
'r\ idopondrin6l
gy igazolt szem6lyes 6tv6tellel,
valamint a
itvSny honlapjrin, a napirend kozl6se mellett
, ha a tagokrak tobb mint a fele jelen van.
ggel hozza. S
a

mukcidtetdsdnek vizsgal ata celi6b6l.

nem 6rik a sz6

;dn

a.

l.

k<ivetkez<i

A Ir.urat6rium i.il6sei nyiilvdnosak, 6s azd,
azdkon az .,6qL6qLw
.tgazgat6 r4uausl(uzasl
tanilcskozdsi joggal
r6szt
Joggal jogosult
logosult reszl
venm.

A

K,urat6rium elnoke az egyes ril6seken m e gho
zr o tt hatfir o z atol<r6 I
Nyilv6nt artr roDr
6si \ully
Ko nyvel
vgl
hat!:ozatok megho zatarlnak idej6t, hatityrt,
.La"Lyd\
az azI
az
azl
? vpgiil
:::*"?X,r1,,":.:t^,5:lt_j1",:qi
t6mogat6k,
illetve elienz6k szitm6t,
rrivid iarlalm6t, egyitial'g;ndoskodik
az

-6drintetteknek a d<;ntdsekr6l val6 e-maflben tcirtdn6
drtesftdsd 16l, akurat6riumi iildst k<jvetir
8 napon behil.

Az Alapitv6ny hatdro

az
Alapitvdny sz6khely6n
dlokumerrtumokba

6s
auclj

A

szolgriltatrisai

hivja fel

a

A' Kurat6rium evente tSjdkoztatja az l\lapit6t az Alap{tvlny
mrikcid6s6r6l. A Kurat6ri'm
ru'uti,i1,m
-a
iigy,endj6t ds mtikciddsdt masa
,;gt 6s
f:fi:i:',:::.*"j::::i?i.:r::"+*l^
hatirozza
meg' a jogszabflvr renrlelkqlzesek
az xapxo okirar figy"l"#;;;;];:11"7
cdljaival risrfzhangbem rill6 aii.,terrroro i, uglint6z6i
6s k6pvisel6i
fffi?:l'# ,ff
"I'"ottu5nv
8./
Az Alaptl

A

tasu lFelii

Feltig5,slo Bizotts6 g megbizatisa
- elnoke rid6n - jeldli ki.

Alapit6

hatfiroz;atlan id6tartamra sz6l, elndket

es

tagSait az

{Eg2liigvelo Bizottsrig erncike: Dr. Szuromi-.Kovdcs Agnes (1 131 Budapest,
S6gor u.21.)
4_Feliigyel6 Bizotls4g Jagki: Drtliszker .Vilmos (1048 Bp., Kosztema
Gy. u. 29.).
Hegedris R6ka (1037 Budapest, Majbranna
u. g.)
NemL lehet a Feltigyel6 Bizottsde
Bizottsdg elncike tvagy tagia
az a szemdly, aki
la az:,
Kuraf6rirrrn elnAlre
aL Kurirt6rium
elnoke rromr
vagy r--i^
tagtra,

T..^j,\!?::j::y!!y :sbir?t6sTn
.kfvrili m6s tev6kenys6g kifejt6s6re irrinyul6
munkav6gz 4sre ir6n,r,'l 6 gy6b j
;;;;yb; ;fi; jogszab|ly
::*j:l
:tr
m6ski:nt :1:1
nem *^2
rendelkezik.
"
e

.,

esiil, kivtive a brirki 6ltal megkot6s n6llctil
at, ds az egyesi.il et dltal tagtrfinak a tagsirgi
laltaknak megfelel6en nyrijtott cel szerinii
|tartoz:6ja.

6s gazdillkodris6t. Ennek sor6n az
altitv 6ny rnLunkav6l I al 6 it6 I p edi g t6j 6ko ztatlst
6ny konyveibe 6s baLalba betekinthet, azokat
nrrikcidds6t"

t an6<>skozfrsi j o ggal

iunot

t{tjel<oztatni

r6szt vehet.

es annak

rjsszehiv6s6t

hra -- annak megtdtel6t6l szfmitott harminc
eredm6nytelen eltelte esetdn a Kurat6rium

-',t

_

Ha a Kurat6rium
nem tei;zi meg, a

dben sztiksdges intdzkeddseket
ul 6rtesiteni a tcirv6nyess6gi

f-elrigyeletetell[t6sz
9t.l

Az illaoitvilny jgazsatoJe

Az Alapitvfiny az igazgatova)l
(a munkaviszony l6tesit6se
6s
r6be tartoznak) a Kurat6rium
5ny k6pviselet6re 6s cin6ll6an
z6sre. Az igazgat6 szewezi
6s

Az Alapitv dnyt a Kurat6rium

,,:i,"ffi

ds

f Ir

at

.1

er

ento

_
",

eln<jk e

"-e,,r;;

;ffi;;# H'T; i: T;;:\fi

l?#lJ

rwy vrrvruJE
;ri:iJff;
rseloJe ila

*1*f,|'ilfil"1'"''#:'!l"JoTi I #"1?t*,:'-1,*:^::^ ?.i:y?'s^:?jogosurt atdimiakk6nt, hogy
j'5*ilf
srr rwrurL4rLaru
*H?jl'#ll''ffi
rnagt
H13i3ljl*on61r6an"""0*:"?lt,t*ll1ii;'"'oi"
r:-ii?,
a
u
gos
gos al6ir6sijo[galbir.
al6ir6sijofrgal bir.
"lf
A-zr Alapif
felett a Kurirfi6rium elnoke, es az igazgat6
rendelkezik akk6nt, hogy
mindewik
mindegyik^1!
-sy,*,ilit ir!- al6.
eseteket,
eseteKet,

11./ Az

Az: Alapit'vdny a c6l megval6sitrisa
6rrdek
Alapii,tvfuny a jelen okiratban

l:t

van
cindll6an gazdrilkodik.

ffl::::.:i::,, .ulok :="y!ti

rn{

tev6kenys6get folytat

l?ll"i""'#ll
,t:*?g#JlJu'*iH:,*:::)i:,*1'F"^,r'F..-;;;'"#;#:ifi:f
f:li:,,!,l v6gezhet, amennviben ", er"pi '.'v ;'urfT#1,;rrrJf [:Tt-rTT;

gazddlk<>d6s soran
a ri*z\r4uruutr$
sor6n elert
el6rt eredm6ny no, oszthrat6 fe7, 6s
az csak az Alapitvfuny alapit6
okiratribanmeghatarozottkozhasznriievelSenys6gekrei^L"amm.
'dm
<

Az

Alapitv6ny
indul6 vagyona, mint tzfrtafef<, nem
-az
csup,n
iniut6.,{-#"t"ill;,ii"ill,l:ffi?ilTil'"#i, cscikkenrhe
?:lT":Tl?;
m1€t a csatlakoz6k adom6nyai
eg6sz6b en felhaszndldsra kenilhetnek.
teljUES

#^i^:::::ll:":1':,gi

A K-urat6ri um tagj ai ko lts 6gt6rft6sben
11
A- Alqpty@y
A1^.^!L--!
12.// Az

re s2e sithetor<.

mqgsziin6se

hozzaletre.

- az id6 eltelt,
- a felt6tel bekcivetkezett.
ha itzL
azt a bir6siig
Drrosag megszrinteti.
- tt1"
megszlinteti.
Az l\lapitviiny megsztindse esetdn
csupiin Qz induldvagyon sz6ll vissza
az Alapitora.
,
1? / A
L jelen
l^1^,^ okirat13'/
^'r-:,-' , 6rv6nyessegehez
nyilvintart6sba vdtele szi.iks6ges,
kcivet6en az:' Alapit6 az Alapitian*-rr.ezt
T"tk
9its6gr.
vonhatja vissza. Az Alapitvfny a
nyllvantattasba
v6tellel nyeri el jogi szemdlyseget.'

A ielen

okiratban nem szabilyozo.tt k6rdesekre
a porg6ri T<irv6nyk<inyv, a
2011 6vi CLXXV. tv., valaminta20ri.
_
errr cr_ ii.,r..*.relkez6sei
azir6nyad,oak.

-8Igazolom, hogy az alapit6 okirat
s
foglalt szovege megfelel az alapitd okirat_
^szerkezetbe
ok alapj 6n hat6lyo s tartaliinai 2011.6vi
CLXXXI. torvdny 38. (r) bekezd6se).

m6 do sit6s

$

Iludapest, 2014. szeptember

l.

Nagycsal5dosok Orsz6gos Egyesrilete

