A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító
okirata, kezelő szervének tagjai

1)
A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŰVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
A közalapítvány székhelye: Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola
és Kollégium (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.)
A közalapítvány kezelő szervének – a kuratórium – tagjai:
Szabó Tamás, 5310 Kisújszállás, Hajnal utca 15. sz. – a kuratórium elnöke
Domján László, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. B. lh. fsz. 2.
Fekete András, 5310 Kisújszállás, Határ u. 23.
Turok József, 5310 Kisújszállás, Híd u. 2.
Tóth József, 5310 Kisújszállás, Béla király u. 21.
Ágotainé Áy Gabriella, 5310 Kisújszállás, Dózsa Gy. u. 82.
A közalapítvány alapító okirata:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Kisújszállás Város Önkormányzata az alapító okiratban szereplő célok támogatása érdekében
nyílt alapítványt hoz létre a fenntartásában működő Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium számára.
I./ Az Alapítvány adatai:
1./ Az Alapítvány neve: GYERMEKEINK MŰVELTSÉGÉÉRT
2./ Az alapító: Kisújszállás Város Önkormányzata
Kisújszállás, Szabadság tér 1. 5310
3./ Az Alapítvány önálló jogi személy.
4./ Az alapítvány céljára rendelt vagyon 100.000.- Ft, azaz egyszázezer Ft.
5./ Az Alapítvány székhelye: Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium,
5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.
6./ Az Alapítvány határozatlan időre létesül.
7./ Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv.
alapján: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Az Alapítvány céljai:
- eszközök beszerzése – kiemelten a négyosztályos és a nyolcosztályos
gimnáziumi képzéshez
- az iskolai nyelvoktatás segítése
- nyelvvizsga-előkészítés
- külföldi tanulmányok támogatása

- nyelvi táborok működtetése
- az iskolai hagyományok ápolása
- a gyakorlati fakultáció megújítása
- első pályázatok kiírása és támogatása
- diákok jutalmazása
- öntevékeny szakkörök és szakkörök finanszírozása
- szakkollégiumi tevékenységi rendszer támogatása
- szabadidősportok eszközeinek biztosítása
- nyári és téli túrák, táborok támogatása
- a diákmozgalom segítése
8./ Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képviselőjelöltet létrehozása óta nem állított és nem támogatott, ezt a továbbiakban
sem teszi. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
II./ A Kuratórium
1./ Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium.
2./A Kuratórium feladata: az Alapítvány vagyonának megőrzése, illetve alapítványi
célú hasznosítása, valamint annak biztosítása, hogy az Alapítvány a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint, céljának megfelelően működjön és gazdálkodjék.
3./ A hat főből álló Kuratórium tagjai a következők:
- az iskola mindenkori igazgatója, aki jelenleg:
Szabó Tamás, 5310 Kisújszállás, Hajnal utca 15. sz.
- az önkormányzat által delegált egy fő:
Domján László, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. B. lh. fsz. 2.
- a szülők egy választott képviselője
Fekete András, 5310 Kisújszállás, Határ u. 23.
- az iskola tanulóinak egy választott képviselője
Turok József, 5310 Kisújszállás, Híd u. 2.
- a tantestület által választott két tag
Tóth József, 5310 Kisújszállás, Béla király u. 21.
Ágotainé Áy Gabriella, 5310 Kisújszállás, Dózsa Gy. u. 82.
- az alapítványt legmagasabb összeggel támogató három fő vagy jogi személy
egy-egy éves időtartamra
A Kuratórium tagjait a delegálók bármikor visszahívhatják.
4./ Csatlakozás esetén a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról, a
csatlakozó jogairól a Kuratórium dönt.
5./ A Kuratórium elnöke az iskola mindenkori igazgatója

6./ A Kuratórium az Alapítvány operatív teendőinek intézésére ügyvezető igazgatót
nevez ki. Az ügyvezető igazgató nem tagja a Kuratóriumnak.
7./ Az Alapítvány képviselete: az Alapítványt az elnök, illetve az elnök által írásban
meghatalmazott személy képviseli.
8./ A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja üléseit,
mely dönt a jogkörébe és feladatkörébe tartozó kérdésekben. Az ülést az elnök vagy
három kuratóriumi tag hívhatja össze a napirendek írásos közlésével. A Kuratórium
ülésein a kuratóriumi tagokon kívül a meghívottak vehetnek részt.
9./ A Kuratórium határozatképes, ha a tagok, illetve meghatalmazottjuk legalább
kétharmada jelen van. Az elnök személyesen vesz részt a Kuratórium munkájában. A
határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki agy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján:
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül. (Nem minősül előnynek a közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
10./ A Kuratórium döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve az alábbi
kérdésben:
- kétharmados szavazattöbbség szükséges a kuratóriumi tagok személyében történő
változás elfogadásakor.
Szavazategyenlőségnél az elnök szavazata dönt.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet készít.
11./ A Kuratórium tagjai munkájukért külön díjazásban nem részesülnek, azonban az e
munkájuk kapcsán felmerülő költségeiket az Alapítvány megtéríti.
12./ A Kuratórium működési rendjét egyebekben ügyrendjében maga állapítja meg.
13./ Az Alapítvány belső szabályzatban rendelkezik
a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
b.) a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve
nyilvánosságra hozatali módjáról,
c.) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintés rendjéről, valamint
d.) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
III./ Az Alapítvány vagyonának kezelése
1./ Az Alapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium.
2./ A Kuratórium – az alapítványi célok megvalósítására, a tőke megőrzése és
növelése érdekében – az Alapítvány törzsvagyonát, a 100.000.- Ft-ot nem veheti
igénybe.

3./ A Kuratórium elnöke, az elnök által írásban felhatalmazott kuratóriumi tag jogosult
megkötni mindazokat a szerződéseket, amelyek az Alapítvány vagyonértékének
megőrzését, illetve az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgálják.
4./ Az Alapítvány vagyona felett utalványozási joga csak a Kuratórium elnökének,
illetve az elnök által írásban felhatalmazott kuratóriumi tagoknak van.
5./ A kamat, tőkehozadék illetve törzsvagyon a 100.000.- Ft feletti összeg 90 %-ig
évente felhasználható.
6./ Az Alapítvány vagyona csak az alapító okiratban meghatározott célokra
használható fel.
7./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
8./ A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az ezen alapító okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja.
IV./ Csatlakozás az Alapítványhoz
1./ Az Alapítvány nyílt, annak vagyonához magyar és külföldi természetes vagy jogi
személyek hozzájárulhatnak.
Külföldi pénzbeni hozzájárulások, felajánlások devizában kamatoznak és – a
pénzintézettel való külön megállapodás alapján – devizában használhatók fel.
2./ Az Alapítványhoz pénzbeli és dologi adományokkal, valamint a céljait támogató
tevékenységgel egyaránt lehet csatlakozni.
Céltámogatások, dologi adományok elfogadásáról és felhasználásáról a Kuratórium
dönt.
3./ A kuratóriumi elnök az alapítvány minden napári évi tevékenységéről éves
beszámolót készít, melyet a Kuratórium hagy jóvá.
4./ A Kuratórium az alapítvány számlaszámát, valamint évente a vagyona
felhasználásáról szóló tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
tartalmazó tájékoztatót a helyi vagy országos sajtó útján köteles nyilvánosságra hozni.
V./ Záró rendelkezések
Az Alapítvány vagy az alapítványi cél megszűnése vagy meghiúsulása esetén az
alapítványi vagyon hasonló célú felhasználásáról a Kuratórium dönt.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
Kisújszállás, 2008. május 15.
/:Kecze István:/
polgármester

/:Dr. Kittlinger Ilona:/
címzetes főjegyző
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A közalapítvány neve: „Kisújszállás város súlyemelő diáksportjáért, a holnap
sportembereiért” Alapítvány
A közalapítvány székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. (súlyemelő terem)
A közalapítvány kezelő szervének – a kuratórium – tagjai:
Dr. Varga Zoltán (5310 Kisújszállás, Dózsa Gy. u. 1./A – a kuratórium elnöke
Ari Géza
Pocsai Péter
Márta Péter
A közalapítvány alapító okirata:
„Kisújszállás város súlyemelő diáksportjáért, a holnap sportembereiért” Alapítvány
Alapító Okirata
I.
Bevezetés
Az alapító (Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.) jelen
alapító okirattal Alapítványt hoz létre Kisújszállás súlyemelő sportjának folyamatos
támogatása érdekében.
A cél: létrehozni egy olyan, városi súlyemelő sportéletet fellendítő alapítványt, amely
lehetőséget nyújt a város önkormányzatának, vállalatoknak, intézményeknek,
magánszemélyeknek és jogi személyeknek, hogy adományaikkal hozzájáruljanak a
Kisújszállási MÁV-Egyetértés Súlyemelő SE működési feltételeinek a javulásához, valamint
támogatásban részesüljenek:
- a kiemelkedő eredményeket felmutató alsó- és középfokú intézményekben tanuló
diáksportolók;
- országos csapatbajnoki döntőben szereplő diáksportoló csapattagok és egyéni dobogós
helyezést elért diák korcsoportú versenyzők (pl. diákolimpia);
- a szociális helyzetük alapján rászoruló, tehetséges tanuló fiatal sportolók;
- hazai és külföldi nyári diáksporttáborok.
Az alapítvány által folytatott közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI tv. alapján:
Sport, a munkaviszonyban a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével.
II.
Az alapítvány adatai
1./ Az Alapítvány neve: „Kisújszállás város súlyemelő diáksportjáért, a holnap
sportembereiért”
2./ Az alapítvány céljára rendelt induló vagyon 150.000.- Ft azaz Egyszázötvenezer forint -,
amelyet Kisújszállás város önkormányzata az 1993. évi költségvetésében biztosít, és amelyet
az OTP Rt. Kisújszállási Fiókjánál vezetett elkülönített számlán helyez el.
3./ A alapítvány székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. /súlyemelő terem/

4./ Az Alapítvány határozatlan időre létesül.
5./ Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képviselőjelöltet létrehozása óta nem állított és nem támogatott, ezt a továbbiakban sem teszi.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
III.
A Kuratórium
1./ Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium.
2./ A Kuratórium feladata: az alapítvány vagyonának megőrzése, ill. alapítványi célú
hasznosítása, valamint annak biztosítása, hogy az Alapítvány a mindenkori hatályos
jogszabályok szerint, céljának megfelelően működjön és gazdálkodjék.
3./ A Kuratórium 5 tagú. /Tagjai sorából elnököt választ, mely megbízás meghosszabbítható,
ill. visszavonható./
A kuratórium elnöke: Dr. Varga Zoltán (5310 Kisújszállás, Dózsa Gy. u. 1./a. sz. szem. ig.
száma: RL-I 932612)
Tagok:

- Kisújszállás Város Önkormányzatának mindenkori alpolgármestere.
Jelenleg…………………….
- a Kisújszállási MÁV-Egyetértés SE súlyemelő szakosztályának mindenkori
technikai vezetője
Jelenleg: Ari Géza
- a Kisújszállási MÁV-Egyetértés SE súlyemelő szakosztályának mindenkori
vezetőségi, ill. pártoló tagjai közül 2 fő
Jelenleg:
Pocsai Péter
Márta Péter

4./ A bankszámla felett a Kuratórium két tagja rendelkezik:
- Domján László
- Ari Géza
5./ A Kuratórium az alapítvány operatív teendőinek intézésére ügyvezető igazgatót nevez ki.
A Kisújszállás MÁV-Egyetértés SE súlyemelő szakosztályának mindenkori edzője (jelenleg
Szabolcsi Károly.)
Az ügyvezető igazgató a kuratóriumnak nem tagja, de ülésein állandó meghívottként jelen
van.
6./ Az Alapítvány képviselete: az Alapítványt az elnök, illetve az általa írásban
meghatalmazott tagok képviselik.
7./ A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja üléseit, ahol dönt a
jogkörébe és feladatkörébe tartozó kérdésekben. Az ülést az elnök vagy az ügyvezető hívja
össze a napirendek írásos közlésével. A kuratórium ülésein a kuratóriumi tagokon kívül a
meghívottak vehetnek részt.

8./ A Kuratórium határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van. Az elnök
személyesen vesz részt a Kuratórium munkájában.
9./ A kuratórium döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve az alábbi kérdésekben:
kétharmados szavazattöbbség szükséges:
- a Kuratórium elnökének magválasztásában és visszahívásában;
- szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül.
10./ A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül. (Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet
cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás.)
11./ A Kuratórium működési rendjét egyebekben ügyrendjében maga állapítja meg.
12./ Az alapítvány belső szabályzatban rendelkezik
a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenőrzők számaránya (ha
lehetséges személye) megállapítható,
b.) a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról,
c.) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintés rendjéről, valamint
d.) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevételi módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
IV.
Az alapítvány vagyonának kezelése
1./ Az Alapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium.
2./ A Kuratórium – az alapítványi célok magvalósítására, a tőke megőrzése és növelése
érdekében – az Alapítvány törzsvagyonának maximum 20 %-áig vehet részt vállalkozásban.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen
alapítói okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
3./ A Kuratórium elnöke, ügyvezető igazgatója, vagy az elnök által írásban felhatalmazott
személy jogosult megkötni mindazokat a szerződéseket, amelyek az Alapítvány
vagyonértékének megőrzését, ill. az alapítvány céljainak megvalósítását szolgálják.
4./ Az Alapítvány vagyona felett utalványozási joga csak a Kuratórium elnökének, ügyvezető
igazgatójának, ill. az elnöki által írásban meghatalmazott személynek van.
5./ A kamat, tőkehozadék teljes egészében, ill. a törzsvagyon – annak maximum 50 %-ig
évente használható fel.
6./ Az Alapítván vagyona felhasználható az lapító okiratban meghatározott célokra (I. pont
szerint).

V.
Csatlakozás az Alapítványhoz
1./ Az Alapítvány nyílt, annak vagyonához magyar és külföldi természetes vagy jogi
személyek hozzájárulhatnak. Külföldi pénzbeni hozzájárulások, felajánlások devizában
kamatoznak és – a pénzintézettel (OTP) való külön megállapodás alapján devizában
használhatók fel.
2./ Az Alapítványhoz pénzbeli és dologi adományokkal, valamint a céljait támogató
tevékenységgel egyaránt lehet csatlakozni. Céltámogatások, dologi adományok elfogadásáról
és felhasználásáról a Kuratórium dönt.
3./ A kuratóriumi elnök az alapítvány tevékenységéről mindenkor éves beszámolót készít,
melyet a kuratórium hagy jóvá.
4./ Az alapítvány létrehozását, számlaszámát, valamint évente a vagyona felhasználásáról
szóló, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait tartalmazó tájékoztatót a
helyi vagy országos sajtó útján köteles nyilvánosságra hozni.
VI.
Záró rendelkezések
- Az Alapítvány vagy az alapítványi cél megszűnése, vagy meghiúsulása esetén az alapítványi
vagyon csak hasonló célra használható fel.
- Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadók.
- A „Kisújszállás város súlyemelő sportjáért, a holnap sportembereiért” Alapítvány alapítója
aláírásával fejezi ki és erősíti meg alapító szándékát.
Pk.61.433/1993/5. szám
374 nyilvántartási szám

3)
A közalapítvány neve: Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítvány
A közalapítvány székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. (Polgármesteri Hivatal)
A közalapítvány kezelő szervének – a kuratórium – tagjai:
Dr. Kovács Tibor – a kuratórium elnöke
Tuka Antal
Tóth József
Kiss Edit
Bartus Mihályné
A közalapítvány alapító okirata:
A KISÚJSZÁLLÁS VÁROSI ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA

Kisújszállási Önkormányzati Képviselő-testület (a továbbiakban: Alapító) Kisújszállás város
szakemberszükségletének biztosítására, illetve a tehetséges továbbtanuló fiatalok
támogatására ösztöndíj alapítvány létrehozását határozta el a következő szerint:
I.
1.) Az alapítvány neve: Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány).
Az alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint
bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha a
jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, azt anyagi eszközökkel támogatni kívánja. Az
alapítvány által folytatott közhasznú tevékenyég az 1997. évi CLVI. tv. alapján:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés.
2.) Az alapítvány célja:
a.) A városban lakó, vagy a városból elszármazó tanulóifjúság tanulmányaihoz
nyújtandó
anyagi
támogatás,
elsősorban
a
város
prognosztizálható
szakemberszükségleteinek figyelembevételével.
b.) Az alapítvány cél megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve
befektetés vagy vállalkozás útján történő gyarapítása. Az alapítvány vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az ezen
alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
3.) Az alapítvány induló vagyona 300.000,- Ft, melyet az Alapító az alapítást kimondó
határozat megjelenését követő 30 napon belül az Alapítvány rendelkezésére bocsát.
Az alapítvány vagyonrészesévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel- és
külföldi természetes személyes és szervezetek - gazdálkodó egységek feltétel nélküli,
valamint feltételhez kötött pénzbeni és dologi adományai, amennyiben azt a kuratórium
elfogadja.
Az Alapítvány céljai megvalósításához az alaptőke, valamint a csatlakozások kamatait
használhatja fel elsősorban, de szükség esetén felhasználható az Alapítvány vagyona
legfeljebb az alaptőke 50 %-ig.
Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító okirat rendelkezései, továbbá az
Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott
feltételek keretei között a kuratórium dönt.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány céljára rendelt vagyonból pályázat
útján nyújtható:
a.) ösztöndíj
b./ támogatás

4.) Az Alapítvány székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám

5./ Az alapítvány kezelő és egyben legfőbb szerve az Alapító által megbízott 5 tagú
kuratórium, melyet a kuratórium tagjai által megválasztott elnök képvisel. A kuratórium
működését az Alapító által jóváhagyott működési szabályzat alapján fejti ki.
6.) Az Alapítvány határozatlan időre alakul.
Megszűnése esetén az Alapítvány tiszta vagyonát egyenlő részben az Önkormányzat
fenntartásában működő tanintézetek kapják, azzal a feltétellel, hogy kötelesek azt a 2.)
pontban meghatározott alapítványi célra fordítani.
A kuratórium feladata gondoskodni a pályázati kiírásokról, azokat a lehető legszélesebb
körben nyilvánosságra hozni, és a pályázatra beérkező anyagokat elbírálni.
7.) Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képviselőjelöltet létrehozása óta nem állított és nem támogatott, ezt a továbbiakban sem teszi.
8.) Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány minden naptári évi tevékenységéről beszámolót
készít, melyet a kuratórium hagy jóvá.
9.) Az alapítvány tevékenységének legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra
hozza.
10.) Az alapítvány belső szabályzatban rendelkezik:
a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges, személye) megállapítható,
b.) a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közeli, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról,
c.) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintés rendjéről, valamint
d.) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
Kisújszállás, 1991. május 21.
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