ALAPTTO OKIRAT
/ es/ségesszeÍkezetbefoglalvaL/

I. Alapító: Tiszaug Község Önkormányzata
AIapítványneve:..TlSZAUG ERT.' aIapítvá
ny
'

u. A|apítvány célja:Közhasznú célokmegva|ósítása
a' egószségmegőrzés,
betegség
megelőzés,
neve|és
egészségügyi
b' ku|turális tevékenység
támogatása
c' kulturális örökség megóvása
d' környezetvédelem
e' szociális tevékenység'
gyermek ésifjúságvédelem
t sport' tömegsport támogatása
III. Az alapítványvál|a|kozói tevékenységet
csak közhasznú céljainak
megva|ósításaérdekében,azokat nem v eszé|yeztetve
végez.
Gazdálkodása során e|érteredményét
nem osztja fel.
Az alapítványi vagyonon túü pénzügyieszköz€it a község közös.
ségicélokatszo|gálóépítményeinek
állagmegóvására' közösségi
célokatszolgá|óépítmények
megépítésének
e|ősegítésére.vala.
mint kózössógi rendezvényekrendezésikö|tségeinek'illetve a
rendezésikö|tségek egy részénekaz á!tvá!||a|áÉá!rr
Íordítja.
Az a|apítványpo|itikai tevókenységet
nem folytat' szewezete
politikai pártoktóI függetlenésazoknak anyagi támogatástnem
nyújt.
IV' Az alapítványszékhe|ye:
60ó4 Tiszaug Rákóczi F'erencutca 51.
V' Az alapítványvaryona:
a, indu|ó vagyon: 200 000 Ft'azaz kettőszázezer forint
b' az önkormányzat á|ta| juttatott pénzeszkőz,vagyontárgy
c' magán ésjogi személyekáltal adományozottpénzeszköz'
vagyontá rgy, vagyoni értékűjog.
YI, Az atapítvány iránltója ésdöntéshozó szerve a KURATORII-IM.
A kuratórium az a|apítványvagyonánaka kezelője.A kuratórium tagiait az önkormányzat képvise|ő.testülete
Yílasztja meg'
polgármestere.
de tagia a községmindenkori
A kuratórium e|nöke: SzeginéSzak.álMária 60ó4 Tiszaug
Bem József utca 2/b
tagiai: Burik Andrea 60ó4 Tiszaug Kossuth L. u. 1.

Gulyrís Lajos 6064 Tiszzllg Gátőrház 615.
Mravik Sándorné(Horváth Erzsébet)
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lakosok
A tagok megbízatásahatározatlan időre szól, kivévea potgármestert'
aki tisztsége
ellátásának idejérevan megbízva.
A kuratórium szükségszerint, de évente|ega|ábbkétszerü|ésezik.A
kuratórium ülésétaz e|nök szóban, vagy írásbanhÍ{iaössze az Íiléselőtt
|egkésőbbkétnappal. A t€ r v€ z ett napirendi pontokatIegkésőbbekkor
közölni ke|l a kuratórium tagjaiva|.
Á kuratórium ü|éseinyilvánosakode kivételesesetben,a tagok
egyhangúdöntéséve|
zárt ülós is tartható.
Az ü|ésaz e|nök ésvalamennyi tag jelen|éteeseténhatározatképes.
A kuratórium döntéseitnyí|tszavazássa|,a tagok töbtrségónek
egybehangzó szavazatáva| bozza,meg.A szavazás kézfe|eme|éssel
történik
A krrratórium elniike nem tö|thet be önkormányzati tisztséget.
Az alapítványta kuratórium elnöke képviseli.
Az e|nököt az önkormányzat képYis€ l ő.testü|eteválasztja a
kuratórium tagiai közü|.
Az a|apítványnevébenköte|ezettséget
csak az elnök vá|lathategy
kuratóriumi tag e||enjegyzésével.
Az a|apítvány működéséYelkapcsolatos üg1viteli fe|adatokat az
önkorrnányzat látja e|.
VII' Az a|apítvány tevékenysége
ha tározlt|an idejíi'
Az alapítványmegszűnése
eseténa megszűnésidőpontját
közvetlenül megelőzően,vagyonát teljesegészeben
a II. pontban
meghatározottcé|okrakel| felhaszná|ni.
YIII. Az alapítóokiratban nem szabályozottkérdésekben
a Po|gári
TörvénykönJv' a vonatkozó jogszabá|yok,valamint azok keretei között a
kuratórium döntéseiaz Írányadóak
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