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Az Alapítvánv székhelve

4. MAlapítvány székhelye:
H_8431 BAKoNYSZENTLÁSZLÓ,

Petőfi u.

1.

tv.

Az Alapítvánv célia
5. Az. Alapítvány célja:

=

Bakonyszentlászló-Fenyőfő

Napközi otthonos Óvoda

műkÖdtetésének

elősegítése.
A Bakonyszentlászló-Fenyófő Napközi otthonos Óvodába járő gyermekek
=
ellátásának sokoldalú segítése
+A Bakonyszentlászló-Fenyőfő Napközi otthonos Óvoda szakmai anyagokkal való
ellátásának javítása.
!
otthonos Óvoda részérejátékok
NapkÖzi
Bakonyszentlászló-Fenyőfő
=+A
beszerzése.
elősegítése.
+ Azóvodai nevelő munka feltételeinek javítása, korszerűsítésénekjárő
gyermekek
Óvodába
Bakonyszentlászló-Fenyőfő Napközi otthonos
=A
csoportos kirándulásának támogatása.
sport és úszás oktatás megszervezésének
=+Turisztikai és kulturális rendezvények,
támogatása'
Tehetséggondozás.
=
és jóléti célútámogatás.
= Szociális
tevékenységekfeltétel ei nek javítása
=+ Beszédjavító
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok támogatása.
-

=

Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képvisető ietóttet az utolsó választáson nem állított és nem is támogatott, és
jÖvóben sem
országgyu1esi repviselő jelölt Alapítvány általi állítása és támogatása a
lehetségás, ilyen ievéreáységet az Alapítvány nem végez és nem is végezhet'
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Kuratórium határozatképes,

ha a

tagok tobbsége jelen . Van. A

ismételten meg kell
határozatképtelenség miatt elmaradt Ülést 30 napon belÜl
az azon megjelentek számától
tartani. A megismeteTt utes változatlan napirendd el
szavazással, egyszerű
fÜggetlenur natárázatképes. A Kuratóriüm döntéseit
szavazata dÖnt'
szótöbbséggel hozz a. Szavazategyenlőség esetén az elnÖk
rögzíteni
A Kuratórium Ülésein jegyzőkÖnyvet kell vezetni, a hozott határozatokat
kell e jegyzőkönyvben,

sorszámmal ellátva'

A Kuratórium a döntéseiről - kérésre- az adományozókat tájékoztatja'
a Kuratórium
A Kuratórium Ülései közötti idószakban az Alapítvány tevékenységét
elnöke irányítja.

látja el'
10. Ac.Alapítvány képviseletéta Kuratórium elnÖke önállóan

pE alapító az Alapítvány működési idejére a Kuratórium elnökének és tagjainak
az alábbi személyeket jelölik ki:

11.

A Kuratórium elnöke: ,(Á/SER uÉuÉszÁRos zsuzsA
8431 Bakonyszentlászló, Rózsa u' 20'
A Kuratórium tagjai'. HUTVÁGNER tsTVÁNNÉ

8431 Bakonyszentlászlő, Zrínyi u' 1 3'

FoDoR MIKLÓS

8431 Bakonyszentlászló, Fenyves u' 35/b'

oÓrwöroR

FERENaNÉ

8431 Bakonyszentlászló, Ady E' u' 35'

scHÜLD mÁntn

8432 Fenyőfő, Kossuth u.29.

az
Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben
^z
képvisáleti joggal felruházott személyek közÜl bármely kettő egyÜttes
alábbi,

12.

aláírása szÜkséges:

KAIS ERN Ém

ÉszÁnos zs UzsA

HUTuÁGNER |.srvÁNNÉ
FoDoR MIKLÓS
oouÓröR FEREN9NÉ

scHÜLD uÁrun

