
A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítvány 

(3752 Szendrő, Kovács út 25. szám) 

 

Alapítójának 

I./2014. (V. 29.) számú alapítói határozata 
 

Az alapító a Miskolci Törvényszék 15.Pk.60.281/2005/11. sorszámú végzésében foglalt 

iránymutatásnak megfelelően, az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ Az alapító az alapító okirat IV/5. pontjának első mondatában az alapító okirat V/11. 

pontjára való utalást XIII/3. pontra módosítja, illetve a IV/5. pont második mondatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

Az Alapítvány az Alapító Okiratban foglalt tevékenységeket, a gazdálkodása legfontosabb 

adatait hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, valamint internetes honlapján hozza 

nyilvánosságra. 

 

2./ Az alapító az alapító okirat V/1. első mondatában, az V/16. első mondatában és a XIII/1. 

első mondatában a kezelő szerv és a legfőbb szerv elnevezéseket, ügyvezető szervre 

módosítja. 

 
3./ Az alapító – észlelve az V/10. utolsó mondata és a X. pont 2. mondata közötti 

ellentmondást – az alapító okirat X. pontjának 2. mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
A közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről 

– és az éves beszámolóról - a határozatképes Kuratórium egyhangú szavazással dönt. 

 

4./ Az alapító az alapító okirat XIII/2. pontjában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 

elnevezést Miskolci Törvényszékre módosítja. 

 

5./ Az alapító az alapító okirat XIII/3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki: 
Az iratbetekintést az igénybejelentés benyújtásától számított 15 napon belül kell biztosítani. 

Az Alapítvány a IV/5. pontban hivatkozott adatokat tartalmazó iratokat, tájékoztatókat, a 

kapcsolódó információkat, éves beszámolóit és közhasznúsági mellékletét az Alapítvány 

hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján, illetve internetes honlapján (www.tudasveto.hu) 

hozza nyilvánosságra. 

Az Alapítvány hirdetőtáblája a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 

székhelyén, a Szögliget, Dózsa Gy. u. 29. szám alatt található, mely tanítási időben bárki 

számára megtekinthető. Az Alapítvány hirdetőtáblájára kifüggesztésre kerülnek a Kuratórium 

ülésére szóló meghívók is. 

Az Alapítvány internetes honlapja a www.tudasveto.hu, melyen az „Alapítvány” link alatt 

érhetőek el az Alapítvány adatai.  

 

6./ Jelen módosítás az alapító okiratot egyebekben nem érinti. 
 

Szendrő, 2014. május 29. 

………………………………. 

Móricz István 

         alapító 

Ellenjegyzem: 

Szendrő, 2014. május 29. 
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