
KORTARS BALETTERT ALAPITVANY

Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Berényi Konrád ( szeged. 1971. május 11., an': Hain Katalin )' 6724 Szeged' Gyöngytyúk
u. 5. szám a]atti lakos a Polgári Törvá]ykörryvr.ől szóló 1959' ér'i IV' töNény alapján a
következő jogi személyiséggel bíró

alapítványt

hozta létre.

Az alapítvály típusa: magánálapítvány ( 2. sZ. módosítás )

1.) Az alapítvány neve:

2.) Az alapítvány székhelye:

Kortárs Balettért

6720. Szeged, Horváth Mihály ü. 3. ( 6'sz. módosítás )

3.) Az alapítvany céljaI

- küIturá|istevéken}'ség,
- kulturális örökség megóvísa

E két közhrszn.r tevéken)ség keretei kd/ölt J,/ iIapil\ al ) ce|ja:
- elősegíteni a balett, e1sősorban a szegedi balett működését, támogatást nyújtani a

tanckultura fejlesztéséhez és közönségge] va]ó negisnefietéséhez, a tiincművészet
Lnegsze|ettetése és megismertetése az i|úsággal, aZ iljúság nozgásku1tlrrájának
kialakítása és Íijlesztése'

Az a1apítvány közhasa'rú tevékenységének gyakorlása sorárr nyújtott szolgá]tatásokból
bárti részesiillrot' il]etve azokat bárki igénybe veheti' ( 3. sZ. rrródosítás )

3 A) Az olopítvtítty Aözhlsznú teúketUsige:

Az akqílvótry közhaseui tevékenlsége soÍóll olya kö4felalatokűt is e áÍ'
LmelyekfííI a Magyatorszdg helyi öhkofl,|lí|lyzaÍaÍróI szóló 2011. évi CL}űXIX
ü)rvény 13. $ (1) bekeulés 7' pontjn alapjin ú l,elyi ijtlkonnó yz.ltt,ak keII
gotldoskoibtifl.

Az dapítány az alábbi közhasznú levékenységeket ldÍji el:
. kulturális szolg!,ilt1tís'
. előatló.míívészeti sl.eÍye1,et íúhlog|lÍtísu'
. a kulturóIis örökség helyi vérlehlte;



V' , a h eI)J i kijz,,\íí,e lődésí te,,éke tlység t!'il||o g4tús4

4.) Az alapítr'ány induIó készpénz vagyona:

50.000'-Ft azaz otvenezer fo nt' n]elyet aZ a1apító fizet be az alapítvány
nyilvánta.tásba vételéről Szóló bírósági végzés kéáezvéte]étő] számított 15 napon beltil az
alapítvány részéIe a Dunabank Rt. Szegedi Fiók.játiál nyitott elszámolási szán ajavára'

Az a]apítvany fogyóeszköz vagyonnal nem rcDdelkezik'

Fentiek alaplfil az alapítvány induló vagyona készpénzből áll, mely összesen 50'000.-
Ft' azaz Ótl'errezer forint'

5.) Az a1apítvány céljára lendelt vagyon felhasználásának módja:

Az alapítvány céljai rnegva1ósítását aZ alapítvályi vagyonból és armak mindenkori
hozadé|abó| biz os tja'

A támogatás folmája lelret:
- balett együttesek' elsősolban a szegedi balett miiködésének támogatása,
- mozgásnűvészeti okta1ások szervezése' aZ ol(tatáshoz szükséges pénzügyi fedezet

biztosítása,
- balett e]őadások szervezése, a lebon)ro]ításhoz való hozzáiáru1ás'
- vendégszereplések szer.vezése, lebonyo1ítása' i11etőleg aZ ezekhez r'aló

hozzáját.llás'
- balett előadások szeNezéséhez, lebonyolításához szükséges eszközök, szubjektív

es objekri\ l 'eltelelek firanszrrou a"a.
- táncnrúvészeti ClÜak alapítása és allr1ak 1inanszíl'ozása.

AZ a]apítvány1 támogatások a köZponij es ht11i. i]|cmi. - i|letd]eg önkotmányzati
feladatok negvalósítását nem helyettesíthetik.

Az alapitói pénzvagyor,rból legalább 20.000'-Ft azM Híszeze| fo nt törzstőkének
rrrindig az alapítvány lendelkezésére kell á]]nia. ez nem haszná]ható ÍeI. Az ezt
meghaladó tőke' valamint a törzstőke és egyéb tóke hozadéka haszná]bató fel az
alapítvány célj fua.

AZ alapítvány a mindenkor! alapítványi vagyon 45 %-a erejéig vállalkozási
tevékenységet folytathat. A válla]kozási te\'ékenységek körét aZ a]apítvány
kuratóriuma határozza meg egyhangú döffésé\'el.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közlrasznít céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszé]yeztetve végez.
Az alapítvány a gazdálkodása soún elért eredmén}ét ne1n osztja fel' azt a létesítő
okiratában neghatáIozott közhasz]Ír tevékenységre l.ordíl-ja'

Az alapítvály páItoktó] független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
páIloknak anyagi támogatást nem nyújt'



Az alapítvány pfuloktó] támogatást nem kaphat, iljetve neln fogadhat el, országgyűlési
képviselő je]ö]tet nem á]Iíthat és nem is támogathat'( 3 ' sZ. módosítás )

o',/ Az a ap||\án) hoz \a'o csJt lJko,,.sI

Az alapítvány nyílt' ahhoz bármely külfu1dj és be]lö]di telmészetes vagy jogi személy
csat1akozhat, anennyiber'r aZ a1apítványi céllal cgyetéIt és azt készpénzben \agy más, az
alapítvany által hasznosítható módon támogatni kiváÚa.

Az alapítványlroz csatlakozó a készpéná devizábarr is beÍjzetheti, ebben az esetben
azonban az a]apítvány külÓn devizaszámlát nyit és a beflzetéseket' valamint azok hozadékait
az alapítványi célnak megfelelően használja fel.

Az a]apít\'ányhoz vaIó csatlakozásló] és a fela.ján]ott \'agyoni érték e]logadásáról a
kurató un - a felajánlástól számított 30 rrapon beliil - dönt' és e]Tő1 a csatlakozni kívánót
é esíti'

7.) Az alapítvány képviselete és vagyonálak kezelése:

Az alapítvány képviseletére és vagyonának keze]ésér.e az a1apító 3 fóbő] á11ó
k  |Élor iun 'o|  \o/  léU 'e

Á Kura!ólíwn tagjainuk, elnakének megbízatása hoÍL\rozaÍlcln i.]őtartdmfa szól-

A kulatóriuü elDöke és tagjai:

A kutató un elnöke: Juronics Tamás ( Tata, 1969' február 5.,
an.IBabjh,kIlona),
szeged, A1páfi Gy. u' 39. szárn alatti lakos'

A kurató ün tagai:

Patatd András ( Budapest, 1963' decenrbel 19',
an.: Doák Erzsébet ),
Szeged, Pető1i S. sgt' 52. II/1' szám alatti lakos.

Sztáry Erika ( Budapest, 1972' decenrber 27''
an.: ]vanics Rozália )'
Szeged, Brrdapesti kÍ.28/B Iv/14. szám a]atti

lakos.

A Kufatófiu|'I tagjai rrk a uegbízlú(is elfogtt,|tisiril és iz üsszrÍé|hetetleiség|ííI
nyÍlatkoniuk kell.

A l.Llrató|ium hatdfozathoz.ltalábÚn ne Nehet fészt .|z .1 sze ,ély' aki t,agl akinek kazeli
lto-:",o,,ozöJL a hototoza, alor1ón



/ q) kötelezettség úg,íelelőssé8 !1ló] nentesúl, \jagy

b) bárnlilyen nás előnyben részesül' i.lletve a meEkötendő jogijgyletben e ébként érdekelÍ

Neü níüősiiÍ előnynek a közhasznú szef|ezeÍ cél szerin|i j L !.||Cis1i kere!ében d bárki által
lnegkó|és nélkiil igénybe r'ehető neü péEbeli szolgáltdtás' ille^)e az egyesület által taEiának,
a !ags{lgi iog,iszony alapján nyi|itott, létesítő okir (l tn(lk 1e gfelel(j cél szerínti Íutt(ltás.

Az clapítuány megszíinését követő híbon é|ig nem lehet mlis közhasznú szeryeze| |ezeÍő
ti5ztségviselője az a személy, aki korábban olyc|n közha|znú szefl,ezet ljezető Íisztség|iselője
lolt annak megsz'iinéséÍ negelőző két éNben legdltibb eg, é\,ig _'

a) a 1elyjogutód néIkijl szűnt nxeg úgy' hogy ttz cillami ttcló és vámhatóscignál nyílvántartott
.do. Js tantart,,:, i ' t jt nint , px' nlítctt ' ki

b) alnellyel szemben az állani adó' és lúmhatóság jelent|js t^^szegíí adóhíányt tárt /bl'

c) amellyel szemben az állami adó' és vánthc|Íósljg tlzletlezárós intézkedést alkdlüazott, |ag)
üzletlezórást hellettesítő bír,,ógat ".zabott ki,

d) amelynek adószdnát az óllalni adó és vántható'lóg ttz cttlózás rendiéről '|zóki tör\,ény
szer int JeWggesztette Iagy törólte.

Nem lehet a kufatóril\m tagia, ak| btincse|,kniq eIkov?tiJe fiiL|tt jogerősen
szdbt|dságvesztés bíinle|ésre' í|éltek' aníg a btlntetett clőéIcthez liződő hátrónyos
köve !keznénye k alól nem mente s ül L'
Nen lehet 4 k rdtóriun taEja 4z, akt e Jbglalkoz.is|ól jogefőse elÍilÍottak. Akit lalamely
'íbglalkozásÍól 'iogeriis bírói ítélettel eltikottak' az elÍiltós hatíily.| alatt clz ítéletben

1egielÓlt te,ékenységet ÍolytaÍó jogi szefiéb vezető |isz!ségviselőie nem leheÍ'

8.) A I lraIórium |eIJdaL-es h1|.5\ö|e:

Gondoskodik az alapítvány céljának negva]ósításáról, er'rrrek keretében:

-  n ' eg te r cmL l  aZ . ] |ap l L \ á ] | )  muÁ öde .enek  . / í r re ' . .  l  < .  l i r 3v i  I e I l e .e Ie ' | .
- kialakítja az alapítvány muntaszervezetét,
- megválasztj a az ilodavezetőt,
- dönt az a1apítványi vagyon fellraszná1ásá|ól, az álhla alapított díjak odaítéléséről'

a z  a l ap . l r á . l 1 i  . .  r g1o r  91a ropÍa . . ro l .
- e1fogadja az a1apítvány kóltségvetéSét,
- gyakor.olja a n'runkáltatói jogokat'
- az alapítvány éves beszámolójának ióváhagyása és ezze1 egyidejűleg a közhaszüú

nelléklet elfogadása'
A kuratóriunr szt]]$ég Szerint, de legalább évente egy alka1onrma1 iilésezik' Á
kuratóriun üléseit a kurató um elnöke hí\'ja össze a kuratórium tagjainak kü]dött
írásbeli rrregbívóval' me1y rrragában foglalja az r,ilés napirendjére r'onatkozó javasla1ot'

A kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggd hozza. Szavazategye lőség
esetén a kértlést elvetettnek kell teki teni. A kulatóIium akkol határozatképes' ha aZ
ülése11az e1nök és legalább egy kurátorjelerr van'



A kumtórium ülései nyilvfurosak.

A kuratórium üléseilől jegyzőkönyvet kell készíteni. A,jegyzókönyv tafia!fiazza az

ü]ésen hozott dőntéseket, illetve a döntést támogatók és ellenzők számát, azok név

sze nti fe1tiintetésé\'el' A jegyzőkönyvet a Clöntésben lésá vevó kulátolok

aláírásukka] hite]esítik' Az ülésen hozott döntés csak akkor hatályos, ha az azt

ta almazó jegyzókönyvet valamennyi' a Clöntésben résá vevő kurátor aláírta. A

kuratórium üiésein készített jegyzőkönyvből a kulatóIium tagjai, az Íodavezető'

valamint ajegyzőkönyvbe foglalt, hatáIozatokkal édntett személyek egy-egy példan}'t

kapnak.

Az alapítvány miiködésével kapcsolatosan keletkezctt iratokba a kuraiórium

előzetesen e iárgyban hozott határozata alapján bfuki betekinthet. Az alapítvány

közhasznú tevékenységéve] kapcsolatosan keletkezett iÉtokba báIki betekinthet. ( 3.

sz. módosítás )

Az éves beszár-roló elkészítése az irodavezető kötelessége' Az iioclavezetö a

törvénynek megfelelően elkészített beszánolót a kuratór.ium e1é terjes71i. A

kuratórium elnöke ismerteti az éves beszárnoló ta a1n,]át' Ezt kö\'etően a kuratórium
tagjai nyí]t szavazás Íltjál kéZfeltartássa1 szavaznak a beszámo]ó elfogadása tárgyában.

Az éves besziímo]ó elfogadásához a kuratór.ium tagjainak egyhangÍr szavazata

sziikséges. ( 4. sz. nódosítás )

Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabalyzatát a kulatórium ál]apítia meg'

9.) Az alapítvány kép\'iselete és cé&iegyzése:

Az alapítvány képviseletéIe és cégének jegyzésére á kuratóriun elnöke és

bármely tagja önállóan jogosult, ugyarrakkot. a bankszámla fe1etti rendelkezésrc a

kuratórirrm elnöke Pataki András krrrátorra] együttesen jogosult.

|0') McPszünik a kuratori megbizá.:

- a Lrrátor I^ a l:i lár a l '
- a kurátol visszahívásával,
- a negbízásrólvaló lenondással'

A kuátor megbízásaróI való iemondását 30 nappal kor.ábbarr írásbal a kuratórium

\'alamennyi tagjávalközölni köteles. A 1emondást indokolrri nen kell.

A kuratórium elnöke és tagjai aZ alapítványi vagyon hozadékából - lauatóríumi döntéS

alapján . tiszteletdíjban' i]]etőleg a kurátori fe1ada|i te]jesítéséve] kapcsolatosan

felmertilő költségei megtérítésében részesíthetó.

10/A.) A Ku|t,tó um ellenőryése:



,/

,
7 10/A.1' Az nlapítvátt.|' tlliíkijtlését és gtlzdlilko.ltís|:il az iInPíÍó tílt. |útíttozatlaü ídőla nnÍra

negbíZott 3 túgú FeIiig)'elíí Bizottsig ellenőftL

10/A.2. Nefi lehel a Feliigyelő Bizottsúg tigia nz a szenély' aki

i) u legftíbb szer\ illefue az iiglintéző és képvíseleti szerv elnöke vryy tígja,

b) u nlapítvúnnyol e megbízalásán kívülí mtÍs teúke lség kÍJejtésére írtínyuló
il1u kn1)iszonybtlt ,.rgy munkat)égzésrc irányaló egyéb jogvislotlyban úll, l1o jogsznbály
ncí s k é pp tt e nt r e n rl e l ke zi l.,

c) nz lk|pítválry cél s1.e|il!ti j ttatúsliból |észesiil - kiyéve a búÍki úItil fiegkötés nélkiil
igéttybe vehelií nen pé zbeli szolgáltatúsoknt'

d) flz tl)-c) potúban megltalórczo|t személyek közeli hozzlÍtt|toúja'

A Fetiigyelő Bízotts|íg tttgjlinaA tt ntgbizn\is e(ngulisúról és az összeférhetetlenségriíl
,tyilitkozttiuk kell.

10/Á.3. A Feliigyclő Bizoftslig ijsszetétele:

i) Feliigyelő Bízoftság ehijke: Dr. Bótli G1,örgy' (Makó 19'19' 03. 02; anyja neve:
Kaldos Anna, lakcín|6722 szegod' Gyeq.ános u. I6/C)

b) Fetiigyelő Bizottstíg tagjc Nttg|l Áttiht' (IöLökszeLltrnjklós l957. 02' 21.. anyja nevel
Már.kus Ibolya, lakcím:6725 Szeged, Mar|onosi u. 15')

c) Felúgyetí; Bizottslig iagja: Holtó C.JÍlóc, (Misko]c 1c)r7.09.05, anyia neve: lrankó
Pircská. ]akcín: 1012 Budapest, Logodi u' 44/C)

10/A.4. A Íeliigyelő bizotÍsigi t1gsúg legszííl1ésé|e vilan|í Í az ,ij Íelügyelő bizotÍsigi t1g
megbízdsáru a ku.atóriumÍ |agság megszííttésére illetve keletkezésére ,onatkozó szabríllok
az írán!gtltík.

10/A-5. Á Feliiglelő Bizottsdg mííki)tlése

Á Feliigyelő Bizottst.ig sziikség szerint, de legul|íbb évente eg)sze| iilést tarI.

A Feliig1elő Bízottstíg ukLor ltaÍározaÍképes, hi .lzol1 t0gjaifl.|k több mintfele jelen van.

HatóÍozatképtelenség esetén a Felügyelő Bizottsig iilését 8 napon beliil, ylÍltozatlon

nnpircni(lel is, él .;ssze kall hívni

A Feliigelő Bizotx(ig h1ÍtítozitLit egyszeÍíí szótöbbséggel, nyílt su,azissal lrczza meg'
Szi|izntegyenliíség eseté,t tt kértlést elveteÍtneh kell tekintetí,

Az iiléseket 4z elnök híuja ijssze írisban a apireid eglidejíí közlésével itgl, hogy az iilés
apji előű legukíbb 3 ll.lppil előbb a h1egltí|ót a1 éftlekeltek megkapjúk. Áz elnök

nktltíb,ozttÍtdso eseÍéIl dz iilésÍ oz tilÍula erre írósbun Íelkéft Íeliigyelő bizottsligi tog híuja
iissze.



A Feliig)elő BíIothtíg iiléseiről jegyzőkö,lJ,,eí kell yezetni' mellet az el ök íI. alíL A
jegyzőkönyvnek taÍtalmazfiia keII a Feliigyelő Bizotts|ig l|íltározatát, megh,z.ltnla
i.lőpontjlit és haÍilyút' illet,e 0 llÚÍúrozatot tlÍt|ogatók és ellenzíík szrimardtEítt. A

Feliig.elő Bizottst,g ht!tár0zalaifól kiilöh ltyil|,!í kuÍ.isI kell ,ezethi.

A Feliigyelő Bizolts|ig elnijkéÍ fl l(ufutóÍiunt tiléséÍe meg kell hí| i, a4on tanrÍcskoztisi
josgol Íészt velrct, A Kurató t|, lfutá|ozdtait lnftnlm.!1,ó jegyzíÍkötl))veket a Feliigyelő
Bi1ottsúg elhökéhek hteg kell küI.leni'

A Feliigyelő Bizottsig ellehőÍzí o kuÍatófiut niikö.Iését és gtlzdilko.listíÍ, dz éyes
beszúmolóban, a ktjzhasz,|íIsigi hullékletekbe Jbgk takút' Ennek sotán a
tisztség|iselőkÍől jele tést' tlijékoztaÍást vttgy feh,iltÍgosíttíst kóúeÍ, továbbú az alLpíty.i y
köttyveibe és íroÍaiba betekinthet' azokat mepizsgúlhatj4.

A Feliigyelő BizoÍÍsig az ol.rpító ké|ésérc kijÍeles lJizsgtíkúot Íaúa í' A Felügyeló Bizottsig
|izsgilt|tot ti|t, ha ux alIpíÍvliny céljík |eszélyez|cÍ|,c lt:itjtI.

A Feliiglelő Bízottsig évente eg; ttiIkalomn,tal íilsbLn beszúfuol ix. apíÍónak.

A Feliigyelő BizoÍÍslÍg ki;teles a ]{ t1tóriunot t|íjékoztat í és anfiok összehívúsáÍ
kezde úftyezfti, hi artól szerez tudonítst' hog!

i) az alapítvlitty D\ííkö.Iése során olyan jogs7,ttbtilyséttés |Úg)J ilapítvóny éfdekeit
egyébkéüt slilyosan séÍtő esenény (nukrsztt,s) ttj|.tétú, ahteb)nek hlegsziiütetése vrgy
köyetkezményeinek elhárítása, illeÍ|e eflyl|ítése a K rot.jri n .httéséÍ teszi
s'iikségessé,

h a Iiszt\igvi\PIi:A Jel öss!gít negtl.tpu.,j ti y l criitt !at'

A K tutó|illhbt a Felii&yelő Bízottstíg il!ttitvtíttyúrtt. ttttttttA DNgtitcli|í;l szintítoÍÍ hnninc
11npo belíil - össze kell hívní. E ltatűtitlő eredn1énltalen eltelte esetén a I(ul.dÍólillht
összehívúsóÍn a FeIiigyclő Bizottsúg is jogos lt.

ÍItl i KutItóriufl|.| töt|é yes níikt;rlés hel),teúllítúsa éÍ ekébel! sziikséges ilnézkedéseket
nenl Íeszí nleg, a Feliigyelő Bizottsig köteles hnladékfuIan l éúes[teni a tij|,étryességí
Íe l iig]e le Íet e lldtó s ze t, e t.
A Feliig)elí BizoÍtsílg ttlgj.!i teyékenységiiket díjrzús ttllkiil végzik, rle.feht|ntuk elkitrisihoz
költségtlrítést kttpltaÍtnk. A költségtétítés mérÍékét és .felÍéÍeleit fl Feliigyelő Bizottsig
iig)Íe dje úll ap ítjd hleg.

11') Az alapítvány szen'ezete:
Az alapítvriny Í.eladatai ellátáSár.a egyszerűsitett nu1]kaszeNezet hoz ]éíe akként' hogy a
kur.atórium valamerut)''i ügyvite1i feladátát aZ ilodavezető 1átja el.

Á7  i r n í ]q \ . 7 . ín  ] . ö ÍP ]Pccéoé '

- aZ a]apítviiny éYes kö]tségvetését elkészíteni és azt a döntósl,iozatal érdekében a
kufatóriun elé tel jeszleii.



- vezetí és nyilv.inta ja az a]apítván)r köny\'eit' elkészíti a mérleget,
vagyonkimutatást és adóbevallást'

- Iendszercsen beszámol a kuratóriunnak az alapítványi vagyon alaklilásáró]
- ellátja az a1apítvány levelezését.
- gondoskodik a működés szemé1yi és tárgyi fe1téte]eiről a kulatóriunl hatalozatai

. szeÍint,
elkészíti és a küratórium elé teljeszti aZ éves beszánolót és a köZhasznílsági j elentést

12') Az alapítvány működésének időtafiama:

Az alapítvány míiködését a mai nappal kezdi t,neg a Csongrád Megyei Bíróság
nyilvalrtafiásba vétele alapjárr és műköclése határozatlan időtaftamt.a szól.

Az alapítvány megszűnése esetén a megmaradó vagyon ajelen alapítványban rögzítelt
rokon céIra, vagy másik alapítványla foldítható' A megsziinés időpontja a bírósági
nyilvántar1ásból va1ó tör]és napja'

13') vegyes Iendelkezések:

A kuratóIiüm döntóseit azok n]eghozata]a utál üyí]Vántartásba kell venni' A
nyilvántaÍtásban fel kell ttintetni a kuratóriun'ri clöntés lafla]lnát, meghozatalának időpontját,
hatá]yát, a döntésben résztvevők sziíIát, ezen belü1 a tánogatók és az e||enzők számalányát
ne '  i k  r  e&jc l ö |ese  rne||e t t .

A kuatórium belsó izervezeti és működési szabáiyzata tafial1nazza a kuratórium
döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali n1ódját, az alapítvány
1nÍiködésével kapcsolatosan keletkezett ilatokba való betekintés lendjét' valamint aZ
a]apítvány működésének' szolgáltatásai igénybevétele 1nódjálrak és a beszámolói közlésénel(
tI5 i lr rno"sá3lro 5/ó|ó s,,abá|yok?l'

A nyilviíntartás, valamint a belső szervezeti és nűkodési szabályzat elkészítése az
iÍodavezető l.e]adata. melyet amak e]készítését követően a kuratóriun e1é tedeszt'

A kuatórium tagÍai nyílt szavazással kézfe]tfu1áS út,ján 2/3.os többsé8ge] dőntenek
annak elÍbgadásfuól'

Az a1apító kiielenti. hogy egyebekben az alapító okilatban illetve aZ azok módosításaiban
foglaltak továbbra is hatá1yosak.

Jelen okirat a KoItá$ Balettéft Alapítványnak a csonglád Megyei Bíróság Pk. 60'190/1993.
számú végzésé\'el 477. solszám alatt nyilvántartásba vett' és az 1.,2',3',4.,5' 6'.7'és 3' szá|11ú
módosításokkal egységes sZeIkezetbe foglalt sZdvege'
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