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Vnc zÉ ,s

A FŐvarosi Törvé nyszé k a 01-01-0000088. sorszám alatt nyilvantartásba vett A
Munkásotthon Utcai I skola Tanulóiórt Alapí tvány

A.
alapí tó okiratát - az alapí tó beolvadással törté nő megszűné sé te (2012. é vi CLXXXMI I . tv,)
tekintettel, az alapí tőijogok gyakorlása kereté ben - az alábblak szerint módosí tja:

,,A Munkásotthon Utcai I skola Tanulóié rt Közhasznú  Alapí tvdny

Al ap í t ó o kir at ának mó do s í t ás o kkal e g,,s é  ge s s z er ke z e tb e fo gl alt s z öv e ge

amely ké szült A Munkásotthon Utcai I skola Tanulóié rt Közhasznú  Alapí tvány Alapí tó
okiratának módosí tására, az eg,lesülé si jogról, a közhasznú  jogáltásáról, valamint a civil
szervezetek műkadé sé ről.é s támogatásáról szóló 20l ] . é vi CLXW. törvé ny (Ectv.) 3] -50, §-
ban előí rtak alkalmazásával, valamint a 2013, é vi V. törvé ny (Ptk) 3:1- 37.§-ban, 3:378-
404§ alapján az alábbiak szerint:

1.1 Az alapí tvé ny az alapí tő által az alapitő okiratban meghatarozott tartós cé l folyamatos
megvalÓsí tására lé trehozott jogi szemé ly. Az alapí tvány határozatlan időre lé tesült.

2./  Az Alapí nány - önállóságának megőrzé se mellett *  eg,lüttműködik,mindazon állami,
önkormányzati, eglházi é s civil szervekkel, inté zmé nyekkel é s más gazdálkodó szervezetekkel,
am e ly e k az al ap í  tv ány i c é  l o k m e gv al ó s í t á s a é  r d e lr,,é  b e n t ev é  ke ny ke dne k.

3.1 Az a\apitvány neve: A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóié rt Közhasznú  Alapí tvány.

4.1 Azalapí tvány szé Idlelye: 1043 Budapest, Munkásotüon u. 3.

5./  Az alápí tvany cé lja. fo tevé kenysé ge: az Úipesti Bene Ferer, Á,lroláros I s;kola (t043
Budapest, Munkásotthon u. 3.) tanulói ké pessé geinek kibontakozása, tehetsé giik gondozása,
M iskola felszerelé sé nek bőví té se, a táborozások, iskolai rendezvé nyek é s turizmus
támogatása, az egé szsé gre nevelé s é s hazfutk megismerósé nek elősegí té se, Az Alapí tvany
fentiekben ré szletezeí t gyermekjólé ti é s szociális tevé kenysé gé t, a nevelé s é s oktatás,
ké pessé gfejleszté s, ismeretterjeszté s, kulturális tevé kenysé g elősegí té se é rdeké ben közhasznú
tevé kenysé  gké nt v é gzi.

6./  Az alapí nán] l alapí tó_ia ftovábbiakban: Alapí tó):
Altalános Iskola Budapest IV, Munkásotthon utca 3, sz. Tantestülete.
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7,/  Az alapí nán} l vezető t isztsé ?iselője:  Szecseiné  Molnár Brigitta

8./  Az Alapí nány besorolási kategóriá.ia:  közhaszrui szervezet.

Az alapí nány lé tesí té se határozatlan időre törté nt.

n.

1./  Az alapí nú ny tevé kenysé gé nek korldtai:

1, 1 . /  Alapí nóny nem alapí that ó gazdas ági tev é kenys é  g folytatás ár a.

1.2./  Az alapí nány az alapí nányi cé l megvalósulásával közvetlenül összefÜggő gazdasági

tevé kenys é  g vé gzé s é r e j  o go sult.

1,3,/  Alapí nány nem lehet korlátlan felelőssé gű tagja más jogalanynak, .nem lé tesí thet

al apí n ányt é  s nem c s atl akozhat al apí tv ányhoz.

1,4./  Atapí nány nem hozható lé tre az alapí tó, a csatlakozó, az alapí tványi t isztsé guiselŐ, az

alapí nónyi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói é rdeké ben, Nem sé rtheti e reiilelkezé st

az alapí nány t isztsé gviselőinek szerződé s szerint járó dí jazása.

2./  Az alapí tvóny, mint közhasznú  szervezet

2,1./  Az alapí nány az I . fejezet alatt ré szletezett glermekjólé ti é s szociális tevé kenysé gé t, a

nevelé s é s oktatás, kepessé gfejleszté s, ismeretterjeszté s, kulturális tevé kenysé g elősegí té se

é rdeké ben közhasznti tevé kenysé get vé gzi a 2011. é vi CLXXXX. ty. 13. § (l) bekezdé s 8. é s

8.a, pontja alapján.

2.2,/  Az alapí nány nem zárja ki, hogt tagjain kí vül más is ré szesülhessen a közhasznú

szolgóltat.ásaiból.

2.3,/  Az alapí nány gazdasági - vállalkozási tevé kenysé get csak közhasznú  vagl lé tesí tő

okiratban meghatározott alapcé l szerint tevé kenysé g megvalósí tását nem veszé lyeztene vé gez.

2.4./  Az alapí nány a gazdálkodása során elé rt eredmté nyé t nem osztja fel, azt té tesí tő

okiratában me ghatározott k)zhasznú  tev é kenys é  geir e for dí tj a,

2.5./  Az alapí nány kömetlen polit ikai tevé kenysé get nem folytat, szervezet pártohól fi)ggetlen
é s azolcrtak anyagi támogatást nem nyú jt.

2,6./  Az Alapí tvány gazdasági-vállalkozási tevé kenysé get csak a közhasznú  tevé kenysé gek

me gv aló s í tás át nem v e szé lyeztetve vé  gez.
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2.7.1 Az alapí tvany befekteté si

szabály zat alapj án fo lytathat,

tevé kenysé getakuratóriumáltalelfogadottbefekteté si

ilI .

L.l Azalapí tvány induló vagyona: 30,000,- Ft,

t,| .l Azalapí tvany alapí tói 30.000._ Ft_tal jarultak hozzá az alapí tvány lé trehozásí ú toz,

I .2.1 Az Alapí tvány cé ljainak megvalósí tása é rdeké ben az Alapí tvány induló vagyona

(törzsvagyorra; , urrnak hoiamaé s csailakozások teljes összege felhasználható,

2./  Az alapí nú ny vagyonú nak kezelé se, vé delme:

2.1,/Azalapí nányvaglonátcé ljainakmegfelelően,aZalapí tóokiratbanmeghatározott
módon kell kezelni é s felhasználni, 

t

2.2,/  Az atapí tó é s csatlakozó az alapí nány ré szé re juttatott vagyont nem vonhatjq,el é s nem

követelheti yissz,, az alapí tó okirat ,rrit ,uara iendelkezé sá semmis. Ezt a röndelkezé st

Árgfrkbrn alkalmazni űu az alapí tó é s csatlakozó jogutódí ára is.

3./  Csatlak ozás azalapí tványhoz:

3.1.1 Azalapí tvany nyitott, ennek megfelelőe" uhh91 minden termé szetes é s jogi szemé ly

csatlakozhat, amennyiben egyet ert 
"eí í iuÁ, 

é s azt elósegí teni kí vanja, adományai a fentiek

szerint növelik az a\apitvány vagyonát,

3.2.1 Azalapí tvanyhoz csatlakozni kí vanó termé szetes é s jogi szemé lyek adományai[ cka|  az

al apí tv any v agyo náho z ho zzáj árulhatnak,

4./  A ciatlakozds felté telei:

4,1./  A csatlakozni szándé kozó nyilatkozik arról, hogt az Alapí tó okiratban foglaltakat

megismerte, oroű- ma* áé nak ,hiái, a, az Alapí űány cé ljainak elé ré sé hez szÜlcsé ges

s zibályokat elfu gadj a é  s me gt artj a,

4.2,/  A csatlakozni szándé kozó vállalja, hogl az Alapinlnnyal adományozási szerződé st kÓt,

Az adományt a szerződé sköté s 6rrrriáarűaosí tás) é vé ben é s az azt követő legalóbb három

é vben, é vente legalább egy alkalommal - azonos vagt növelcvő Összegben - ellenszolgáltatás

né lkí j l adja, azzal, hogt ,r*  ,rá* ,í t ellenszolgálűásnak, ha az Atapí nány a k)zhasznú

szolgáltatás ry,iiii,o Űeté ben utal az adományozó nevé re, tevé kenysé gé re,
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4.3,/  A csatlakozó által nyú jtott vagloni hózzájárulás lehet vagyoni é rté kű jog, ingatlan vagy

ingó - ezen belül hazai vag,l külfóldi fizetőeszköz, é rté lEapí r vagy más eglé b dolog, -

valamint mindezek hozadé ka, ftggetlenül azok mé rté ké től,

4.4./  A csatlakozási ké relmet í rásban kell a kuratórium elnöké hez benyú jtani. A csatlakozás

elftgadásáról, vagl visszautasí tásáról a kuratórium a ké relem benyú jtását követő első ülé sen

dant.

4.5,/ 'A csatlakozás a támogatót nem minősí ti alapí tó taggá. A cs;atlakozók jogosultak - az

Atapí nány cé ljaival egyező - javaslatot tenni az általuk adott vagyon vog/  annak egy ré szé t

é rintő cé lirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hog" a felté telek elftgadásáról a

kuratórium dönt.

5./  Az alapí tói jogok gyakorlása az alapí tó kiesé se eseté n:

5,1./  Ha az alapí tó meghalt, jogutód né lkal megszűnt vagy más okból az alapí tói jogait

vé glegesen nem glakorolja, az alapí tói jogokat az alapí tó által az alapí tó okiratban kijelölt

szemé ly vagy alapí nány szerv, kijelölé s hiányában a kuratórium glakorolja,

5.2./  Amennyiben az alapí nóny alapí tói jogait nem az alapí tó glakorolja a PtS;nak az

alapí tóra vonatkozó rendelkezé seit az alapí tói jogok glakorlójóra kell alkolmazni,

5.3./  Ha az alapí nány valamely szerve jogosult az alapí tói jogok glakorlására, a feljogosí tott
alapí nányi szerv saját tagjaival é s vezetőjé vel, valamint a szerv ellenőrzé sé re szolgáló

s z e m é  ly e kke l kap c s o l at o s al ap í t ó i j  o go kat ne m gt akor o l hatj a.

5.4./  Ha nincs az alapí tói jogok glakorlására jogosult szemé ly vagy szery, az alapí tói jogokat

a nyilv ánt art ó b í r ó s ág g,l akor olj a.

6./  Az alapí tói jogok é s kötelezettsé gek átruházása:

Az alapí tói jogokat é s kötelezettsé geket az alapí tó átruházhatja, ha az alapí tó okiratban

vállalt va§toni hozzáj árulást telj esí tette,

7./  A kedvezmé nyezett:

7.] ./  Az alapí nány vag/ona terhé re az alapí nány az alapí nány cé ljainak megvalósí tásával

összefüggé sben annak a szemé lynek juttatható vagloni szolgáltatás, akit az alapí tó okirat
rendelkezé s hiónyában - az erre jogosult alapí nányi szerv kedvezmé nyezettké nt megjelöl.

7.2.1 Az alapí tvány támogatóit, a kuratórium bármely tagát, valamint e szemé ly

hozzátartozőját - abaí ki által megköté s né lkül igé nybe vehető szo| gáI tatások kivé telé vel, - cé l

szerinti juttatásban nem ré szesí theti.
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8.t Azadománygyűjté s szabályai:

8.I .1 Az alapitvány nevé ben vagy javálí a törté nő adománygyűjté s nem jarhat az adományozők,
illetőleg más szemé lyek zaklatásával a szemé lyhez ffwődő jogok é s emberi mé ltóság
sé relmé vel.

8.2.1 Az alapí tvany nevé ben vagy javára törté nő adomanygyűjté s csak az alapí tvé ny í rásbeli
meghatalm azása alapj an vé gezhető.,

9./  Felügyelő szerv:

Amennyiben az alapí nány é ves bevé tele az 50 (anen) millió forintot meghaladja, ú gl az
alapí tó, illene alapí tói jog glakorlója a la,ratóriumtól elktilönült felügyelő szervet hoz lé tre.

IV.

A kuratórium

I .1 AzAlapí tvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek lé tszátmas fő. A kuratórir* n tagjait,
elnöké t az alapí tő határozatlan időtartamra bizza meg. A kuratóriumi t iszts7g, annak
e lfo gadás áv al j  an l é  tr e.

2./  A kuratórium az alapí nány ügnezető szen)e, A kuratórium tagjai a vezető t isztsé gviselői,
A kuratórium elnöké t a kuratórium tagjai maguk kdzal választjók ki.

3./  Az alapí tvány kuratóriumának tagiai:

A kuratórium elnöke:
Szecseiné  Molnár Brigitta (1043 Budapest, Nyár u. 33, V/23.)

A kuratórium tagjaí :

Vargóné  Gyurkovics Mónika (4461 Nyí rtelek, Petőfi Sándor u. 96/a.) kuratóriumi titkar

Gyutainé  I sztl Klóra (1041 Budapest, Szigeti J, u, 3] , 04/15.)

Jobbágy-Felső Erzsé bet (]081 Budapest, Kiss József u. 9.fsz. 5/a.) pé nztáros

Nyitrai Tamás (104]  Budapest, István ú t 25/B, IV/g.),

A Kuratórium tagjai tevé kenysé güket önké ntesen vé gzik, dí jazósban nem ré szesülnek,

Az e tevé kenysé gük ellátásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költsé geik megté rí té sé t
nem igé nyelhetik.
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4./  A Kur atórium t is zts é  gvis elői :

a.) elnök,

b.) t it lair é s

c.) pé nztáros.

5./A kezelő szerv tagjaí jogú lldsa, kiuí ró é s összefé rhetetlensé gi szabályok:

5.] ./  A kuratórium tagja az a naglkorú  szemé ly lehet, akinek cselelwőké pessé gé t a

tevókenys é  ge ell átás ához s züla é ge s körb en nem korlátozták.

5,2./  Nem lehet kuratóriumi tag:

a.) akit bűncselelcrné ny elköveté se miatt jogerősen szabadságveszté s bünteté sre Í té ltek, amí g a

büntetett előé lethez ftí ződő hátrányos következmé nyek alól nem mentesült,

b.) akit az Alapí nány tevé kenysé gé be tartozó foglalkozástól jogerősen eltiltottak,

c.) akit a vezető t isztsé gviselői tevé kenysé gtől eltiltottak, az ehiltást kimondó határozatban

me gs zab ott időtartami g,

d.) aki az Alapí nány kedvezmé nyezettje,

e.) akinek közeli hozzátartozója az Alapí nány kedvezmé nyezettje.

5.3./  A kuratóriumi ülé s hatórozathozatalában nem vehet ré szt az a szemé ly, aki vaq,, akinek

kazeli hozzátartozója a határozat alapján
a.) kötelezettsé g vagl felelőssé g alól mentesül, vagy

b.) Bármilyen más előnyben ré szesül, illetve a megkötendő jogügyletben eg,lé bké nt é rdekelt.

Nem minősül előnynek a szervezet cé l szerinti juttatásai kereté ben a bárki által megkaté s

né lkal igé nybe vehető nem pé nzbeli szolgáltatás, illetve az alapí nány által a tagsági
jogviszony alapján nyú jtott, lé tesí tő okiratnak megfelelő cé l szerinti juttatós.

5.4./  Közhaszrui szervezet megszűné sé t kOvető három é vig nem lehet az Alapí nány vezető

tisztsé gviselője az a szemé ly, aki korábban olyan közhaszrui szervezet vezető tisztsé gviselője

volt - annak megszűné sé t megelőző ké t é vben legalább egy é vig-,

a.) amely jogutód né lh)l szűnt meg ú gy, hogy az állami adó-é s vámhatóságnál nyilvántartott

adó- é s yámtartozását nem eg,,enlí tette ki,

b,) amellyel szemben az állami adó- é s vámhatóság jelentős összegű adőhiányt tárt fel,
c.) amellyel szemben az állami adó- é s vámhatóság üzletlezárás inté zkedé st alkalmazott, vagy

üzletlezárást helyettesí tő bí rságot szabott ki,

d.) amelynek adószómát az állami adó- é s vámhatóság az adózás rendjé ről szóló törvé ny

szerint felfüggesztette vagy tör ölte

5.5./  Az alapí tvány kuratóriumanak tagja, illetve ennek jelölt szemé ly köteles valamennyi
é rintett közhasznú  szervezetet előzetesen tájé koztatni arról, hogy ilyen tisásé get egyidejűleg
más közhasznú  szervezetné l is betölt.
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A kuratórium tagjainak kinevezé sük alkdmával nyilatkozniuk kell a kuratóriumi tagságuk

vállalósáról, valamint szemé lyükkel kapcsolatban fennálló összeJé rhetetlensé gi olcról, illene
ezen ö s szejé rhetetlensé  gi ok hiónyóról.
A kuratórium tagja, illene ennek jelalt köteles az Alapí nányt előzetesen tájé koztatni arról,

hogy vezető tisztsé get eglidejűleg más közhasznú  szervezetné l is betölt,

5.6./  Nem jelalhető ki, illetve nem hozható lé tre olyan kezelő szerv (kuratórium), amelyben az

alapí tó - kömetlenül vagl közvetve *  az alapí nány vaglonánakfelhasználására meghatározó

b efo ly ás t gy ako r o lhat.

6./  A kuratórium tagsógí  ví szonya megszűnik:
a.) visszahí vással,
b.) lemondással.

A kuratórium tagja bármikor indoklás né lkül lemondhat e t isztsé grőL A lemondást az

al apí n ány t örv é nye s ké pvis előj é hez kell cí mezni.

c.) a tag halálával,
d,) a kuratóriumi tag cselelcvőké pessé gé nek a tevé kenysé ge ellátósóhoz szülaé ges körben

t örté nő korl átozás ával,

e.) a kuratóriumi taggal szemben kizáró vagy összeJé rhetetlensé gi ok bekavetkezté vel.,

Amennyiben egy tag kuratóriumi tagsága megszűnik, ú gy az alapí tő, illetve az at@í tói jog
gy a ko r l á s ár a j  o g o s ul t az űj kur atőriumi tag me gvál asztásár a.

6. ] ./  Az alapí tó a kuratórium tagját csak abban az esetben hí vhatja vissza, ha tevé kenysé gé vel

az Alapí nány c é lj át közv etl enül veszé lyezteti.

Az alapí tó halala (jogi szemé ly alapí tó megszűné se) esté n ez a jogosultság az alapí tói jog
glakorlój át illeti meg.

7./  A kuratórium feladat é s hatáskörei:

7.1./  Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:

a.) a lé tesí tő okirat módosí tásáról,

b.) az alapí nány é ves kaltsé gveté si tervé nek, az arról való é ves beszámolónak elfugadásáról,

c.) a kazhasznú sági mellé klet elfogadósáról,
d. ) a r e nde l ke z é  s r e áll ó v ag o n fe lha s znál ás ár ó l,

e,) az Alapí nányhoz való csatlakozás jóváhag,lásáról,

f.) a kuratóriumi tag visszahí vásával ósszefüggő javaslatté telről.

7.2.1 Az aIapí tvány kezelő szerve az é ves beszámoló jóvahagyásával egyidejűleg

közhasznú sági mellé kletet köteles ké szí teni. Az é ves beszámoló valamint a közhasznú sági

m e l l é  kl e t elfo gadása a kuratórium kizarólagos hatásköré b e tartőzlk.



Fővárosi Törvé nyszé k
1051 Budapest, Nádor u. 28.

12.Pk 62.175ll990l43.

Az alapí nány ké pviselője az alapí tvány é ues bes"ámolóját, valamint az é vesközhasznú sági
mellé kletet azok elfogadását követő 8 napon belül, de legké sőbb a tárgté v ötödik hónapjának
utolsó napjáig az alapí nány honlapján (www.tesi-suli.hu) hozza nyilvánosságra.

7.3./  A kuratórium dönt a pé nz é s más alapí nányi tulajdonban lé vő eszközök alapí nányi
cé lnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaí té lé sé ről, pólyázatok kií rásáról,
elszámolások beké ré sé ről. Jogkare fuvábbá saját működé si rendjé nek kialakí tása.

7 .4.1 A Kuratórium legalább é vente egy alkalommal tájé koztatja az alapitőt é s a csatlakozőkat
Az alapí tv é ny műkö dé  s é rő l.

8./  A kuratórium működé se:

8.1./  A kuratórium é vente legalább egy alkalommal ülé sezik.

A kuratórium ülé sé t az elnök a napirendet is tartalmazó meghí vónak a kuratórium ré szé re

törté nő igazolt módon törté nő kazlé sé vel hí vja össze. A meghí vó, valamint az.ülé st előké szí tő
anyagok megküldé sé rőI  az elnök gondoskodik.

8.2./  Az ülé s összehí vása akkor szabályos, ha a kuratórium tagjai a napirendet is tqtalmazó
meghí vót az ülé st megelőzően legalább nyolc naptári nappal előbb ké zhez veszik,

A kuratóriumi ülé s meghí vóját - a taggal tarté nő kOzlé ssel eg,,idejűleg, - az alapí nány
szé khelyé n elhelyezett hirdetőtóblára is ki kell függeszteni, valamint az alapí nány honlapján
is közzé  kell tenni.

8.3./  A meghí vó tartalmazza:
a,) az alapí nány nevé t é s szé khelyé t,

b.) az ülé s idejé nek é s helyszí né nek megjelölé sé t,

c.) az ülé s napirendjé t.

A meghí vóhoz mellé kelni kell a javasolt napirendi pontok í rásbeli előterjeszté sé t.

A napirendet a meghí vóban olyan ré szletessé ggel kell feltüntetni, hogl a szavazásra
jogosultak a tárg,lalni kí vánt té makörökben álláspontjukűt kialakí thassák,

8,4./  Bármely kuratóriumi tag ké rheti a kuratórium elnöké től a kuratórium ülé s összehí vását
a cé l é s az ok megjelölé sé vel. I lyen ké relem eseté n a kuratórium elnöke köteles a ké relem
beé rkezé sé től számí tott 8 napon belUl inté zkedni az ülé s összehí vásáról. Ha ennek a
kötelezettsé gnek a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülé sé t a lcé relmet
előterj esztő tag is ös szehí vhatj a.

8.5.1 Az ülé s hatarozatké pes, ha legalább né gy tag jelen van. A kuratórium ülé sé t fő
szabályké nt a kuratórium elnöke vezeti. A kuratórium elnöké t távollé té ben az általa teljes
bizonyí tó erejű magánokiratba foglaltan, í rásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a
kuratórium jelenlé vő tagiai által eglszerű szűabbsé ggel kijelölt tag helyettesí theti.
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8.6./  A kuratórium ülé sé n valamennyi tagnak ] -]  szavazata van.

8.7./  Dönté seitfő szabálykent eglszerű többsé ggel, nyí lt szavazással hozza meg,
Minősí tett, o megváIasztott tagok ké tharmados többsé gű szavazatára ian szalcsé g az
alaPÍ nány szervezeti é s műkadé si szabályzatának, továbbá eglé b szabályzaí ának
elftgadósához, módosí tásához, valamint é ves szinten az alapí tvany Űffiodasi köhsé geinek
fedezé sé re Yolgdló alapí nányi források támogatására izolgaia keretösszegetcri való
fel o sztás ár ól rcrté nő danté  s hez.
Az alaPÍ tvány é ves beszámolÓj a, valamint közhasznú sági mellé klete elfogadásrához, illetve
jóváhagYásához a kuratórium valamennyi tagjának egyhangú , támogató szaiazatasztiksé ges.
Szavazategtenlősé g eseté n az előterjesztett határozatijavaslatot levetettnek kell tekinteni.

8.8./  A kuratórium ülé sei nyilvtinosak (a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott
esetben korlátozhatŐ), az ott ké szültjegyzőkönyvbe előzetes egyezteté s után bárki betekinthet.

8.9./  A kuratórium a műkt;dé sé vel asszefiiggő további szabályokat
Szabályzat ré szeké nt mo4a határozza meg.

9,/  Jegyzőkönyv, Hatdrozatok Könyve :

9,1./  A kuratórium ülé seiről jegzőknnyvet kell vezetni, amely minimálisan tartalmazza az
alaPÍ nány nevé t é s szé khelyé t, a kuratóriumi üté s hetyé t é s idejé t, a jelenlé vőket, elfogadotí
naPirendet, továbbá - napirendi pontonlaint, - az ülé sen lezajlott fontosabb esemé iyeket,
nYilatkozatokat é s a kuratórium által meghozott határozatokat, az azok?a leadott szavazatok
é s ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vag/  az abban ré szt nem
vevőket. A jeglzőkönyvet a levezető elnök, a jeg,,zőkönywezető valamint a kuratórium ülé sé n
vé gig ré szt vevő valamennyi kuratóriumi tag aláí rja.

9.2./  A kuratórium titkára vezeti a Határozatok Könyvé t. A Hatórozatok Kc;nyve tartalmazza a
határozatok sorszámát, tartalmát, meghozataluk időpontját, hatályát, a határozatot
támogatók é s ellenzők szómarányát é s szemé lyé t.

10./  A dÖnté sről törté nő é rtesí té so valamint nyilvánoss ágrahozatal különös szabályai:

l0.1./  Az elnÖk a kuratórium dönté seiről valamennyi é rintettet í rásban, igazolhatő módon
é tesí ti a dcinté stől számí tott 7 napon belül.

10.2,/  Az elnök a kuratórium danté seit az alapí tvány hontapján (aww.teg= su!j_b0 valamint
az alaPÍ nány szé khelyé n elhelyezett hirdetőtáblára törté nő kifuggeszté ssel, a dönté stől
számí tott 7 napon belal nyilvánosságra hozza,

a szervezeti é s Működé si

,]

!
l,

, | ,!
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b.) vé gzi a hatósági ügyinté zé st é s levelezé st,

c.) kezeli az alapitvány dokumentáciőjat.

11.2.2,/  A t itkar fetadata továbbá az alapí nány műkadé sé vel kapcsolatos Ügyviteli teendők

ellátása, valamint a kuratórium ülé seinek előké szí té se, előterjeszté seinek é s jegYzőkÖnYveinek

elké szí té se, A t itkár a szervezé si feladatainak ellátása során Jiglelemmel kí sé ri a PÓlYázati

l ehe t ő s é  ge ke t é  s ez e lcr e fe lhí uj a a kur at ór ium fi gl elmé t.

11.3.1 Az alapí tvány pónztárosa

Az alapitvé ny pé nztárosakezeli az alapí tví nynak nem számlan lé vő pé nzé t.

l 2./  Az Alap í tv dny g azddlko dás a :

l2.1./  Az alapí nányi vaglon kezelé sé nek cé lja az alapí nányi vag,lonnal való olYan

gazdálkodás, ámety á rogyőr lehetősé g szerinti glarapí tósa mellett anyagi fedezetet biztosí t a

jelen lé tesí tő okirat I . fejezeté ben ré szletesen körülí rt cé lok elé ré sé re,

A kuratórium gondoskodik az Alapí nóny cé ljainak megfelelő működé sé ről, biztpsí tja az

alapí nányi vaglon gondos kezelé sé t, ; ,,§

12.2,/  Az alapí nány bevé teleit az alábbiak ké pezik:

a,) az alapí nány cé ljára rendelt induló vag/on,

b ) az alápí tótót, ai államháztartás alrendszereitől vagl más adományozótól az L fejezetben

rászletesin meghatározott cé ljára vagy működé si kaltsé gei fedezé sé re kaPott támogatás,

illeNe adomány,

c.) az alapí nányi cé lok szerinti tevé kenysé g fotytatásából származÓ, ahhoz kÖmetlenÜl

kapcsolódó bevé tel,

d) az Alapí nány eszközeinek befekteté sé ből származó bevé tel,

e,,1 egyé b, más jogszabályokbai meghatározott bevé tel (pld. az alapÍ Nárty javára felajdnlott

szemé Iyi j  övedele madó 1 % -a),

í .) az Alapí nány vállalkozási tevé kenysé gé ből származó bevé tel.

12.3./  Az alapí nány kiadásai:

a.) L fejezr} brn ié szletesen meghatározott cé l szerinti tevé kenysé g é rdeké ben kÖnetlenÜl

felmerült koltsé gek,

b. ) a v áll alko z ás i t ev é  ke ny s é  g é r de ké b en felmerült kö n etl en költ s é  gek,

,.1 t. qrirretben meghaiárizott cé l szerinti é s eglé b vóllalkozósi tevé kenysé g é rdekeben

felmerült kömetett költs é  gek, amelyeket b ev é telar ányo s an kell me go sztani

12.4,/  Az alapí nányi vagyon é rté ké nek lehetősé g szerinti megőrzé se é rdeké ben a kuratórium

az alapí nány vaglonát pé nzbeté tben helyezheti el, vagl é rté lEapí rbafehetheti,

11
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12.5./  Az alapí tvány - a I . fejezetben ré szletesen meghatározott cé ljainak veszé lyezteté se
né llill, azok megvalósí tása é rdeké ben - szabadon vállalkozhat, azonban csak olyan
vállalkozásokban vehet ré szt, amelyekben felelőssé ge nem haladhatja meg a vagtoni
hozzájárulásának mé rté ké t. A vállalkozásba fektetett vaglonnal o rendelkezé sre álló
információk alapján a legnaglobb jövedelmet, vag)/ong/arapodást biztosí tó módon kell
gazdálkodni.

12.6./  A kuratórium köteles igé nybe venni valamennyi pólyázati lehetősé get, amelynek
elnyeré se az alapí nóny cé ljainak megvalósí tását segí ti elő,

]  2.7./  Az Alapí tvány gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a gazdasági fetelős látja el, aki
a mindenkori pé nzügli előí rásolcttak é s a kuratórium hatórozatainak megfelelően inté zi az
alapí nány pé nz-é s hitelt;gyleteit, valamint felel a bizonylati fegtelemé rt.
A gazdasági felelős figyelemmel kí sé ri az alapí nány tómogatóival megkömtt vagtoni
hozzájárulásról szóló megállapodások betartását é s a támogatás elmaradása eseté n annak
i gé nyé rvé nye sí t é  s é től inté zke dik.

13./  Az alapí nány tevé kenysé gé nek ellenőrzé se: 
* i

l3.1./  Az alapí nány az adományozók ré szé re - az adományozásról szóló megálla§odásban
fo glaltak s z er int - elszámol az adományo k felhasználás árót.

] 3,2./  Az adományozó neve -fi)ggetlenül az alapí nány javárafelajánlott adomány jellegé től,
mé rté ké től, valamint rendelkezé sre bocsátásának idejé től - abban az esetben hozható
nyilvánosságra, ha ahhoz az adományozó előzetesen hozzájárult.

V

l.] ,/  Az Alapí nányt - az alapí nány munkavállalói feletti jogg,lakorlást, valamint a
banlcszámla feletti rendelkezé si jogot is ide é rtve, - a kuratórium elnöke önállóan ké pviseli,
g,, a ko r o lj  a az al ap í  n ány munkav ál l a l ó i fe l e t t a munkál t at ó i j  o go kat.
A kuratórium elnöke ké pviseleti joga glakorlásának módja: önálló, kepviseleti joga
terj edelme :  általános.
Az AlaPÍ nány kepviselője a jelen alapí tó okirat keltekor:  Szecseiné  Molnár Brigitta
kuratóriumi elnök.

1,2./  Az AlaPÍ nány banl< számlája feletti rendelkezé shez a kuratórium elnöké n kí vül, a
kuratórium további ké t tagjának eglüttes aláí rása szülrsé ges.

I .3./  A kuratórium az alapí nány alkalmazottjának szervezeti ké pviseleti jogot biztosí that,
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A ké pviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmé t a kuratórium a szervezeti é s

Műkö dé  s i Sz ab ályzatb an j  e l öl i me g,

W.

1./  Az alapí tvdny ú talakulősa:

1. t./  Alapí tvány csak alapí nánnyal eglesülhet, é s csak alapí nányolcra válhat szé t,

1,2./  Az alapí nány más alapí nánnyal törté nő eglesülé sé ről vagt az alapí nány szé nólásáról

az alapí tó akkor hozhat danté st, ha az alapí í i okiratban meghatározott vagtoni juttatást

teljesí tette,

] .3./Azegyesülé svagyaszé nálásnemjárhatazalapí nányivaglon
alapí n ányi cé l ve szé lyezteté  s é v el,

2./  Az alapí nány megszűné se:

2.] ,/  Az alapí tó nem szüntetheti meg az alapí tványt,

2.2./  Az alapí nány megszűnik, ha

a.) az alapí nány a cé lja megvalósí totta, é s az alapí tó ú j cé lt nem határozott meg,

b.) az alapí nány cé ljainak megvalósí táia leheteienné  vált, é s a cé l módosí tdsóra vagl más

aiapí nánnyal való egyesülé sre nincs mód, vagl

c.) az alapí nány háőm é ven át a cé lja * rgriiarttasa é rdeké ben nemfolytat tevé kenysé get,

2.3,/  Ha valamelyik megszűné si ok bekovetkezik, a kuratórium é rtesí ti az alapí tót, illetve az

atapí tói jogokat g,,at< oia szemé lyt vagy szervet a szülcsé ges inté zkedé sek megté tele köré ben,

é s a megszűné si ok bek)vetkezté t közli Ő fehg,,elabizottsággal é s a könyvvizsgálóval is,

2.4./  Ha az alapí tó, vagy az alapí tói jogokat g,lakorló szemé ly vag/  Szerv a megszűné si ok

alapjan harminc napon beltil é rdemi iűazreáast hoz, a kuratórium ezt követően köteles a

nyilvántartó bí rósághoz bejelenteni a megszűné si okot. A-bejelenté si kÖtelezettsé g ké sedelmes

voltóból ,agl ,lműasztáiából eredő Űoké rt az alapí nánnYal é s harmadik szemé lYekkel

s z e mb en a iur at ór ium t agj ai e gt et eml e ge s en fel elnek,

2.5./  A jogutód né lkat megszűnő alapí nánynok ? hitelezői igé nyek kielé gí té se után

* , g*  r, idi v a gl o nár ó l a t ar | é  s é  t e lr e ndel ő hat ár o z atb an ke ll e lr e nde l ni,

3,/  A jogutód né lkül megszűnő alapí tvány vagyona:

3.1./  Az alapí nóny jogutód né lkali megszűné se eseté n a hitelezők kielé gí té se után megmaradó

vagyon az alapí tá őkiratban megűc;tt szemé lyt illeti meg, azzal, hog" az alapí tót, a

csorbí tásával é s az
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csatlakozót é s az eg/é b adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vag/on nem
haladhatja meg az alapí tó, a csatlakozó é s eglé b adományozó által az alipí nanyniiiuttotott
vaglont.

3.2./  Az alapí tó az általa juttatott vag,,onról az alapí nóny jogutód né lküt megszűné sekor az
alaPÍ nánY cé ljaival azonos vag hasonló cé lti alapí náiy vagy alapí nány számdra
rendelkezhet, ha az alapí tó okirat ilyen esetre a vag/onról nám ,uidrtkrrrk vagy a
rendelkezé s teljesí té se lehetetlen.

3.3./  A vag)on a nyilvántartó bí róság által kijetölt alapí nányt illeti meg, ha az alapí tó nem
rendelkezik a megszűnő alapí nány vaglonáról, vagl io o, atapí tó iltaí  megjelölt izemé ly a
vag)/ont nemfogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

3.4./  A nyilvántartó bí róság a vaglont - a kuratórium é s a felag,,előbizottság vé lemé nyé nek
fig,'elembe vé telé vel - az alapí nány cé ljával azonos caÚ, lyn hiányábin hasonló cé lú
alaPÍ nánYnak juttatja. A juttatás elfogadásról a cí mzett alapí nánynak dántenie kell.

WI.

l./  A jelen alapí tványi okirat a bí róság általi jóváhagyással válik joghatályossá.
Az alapitvány közhasznú  jogállásának megszú é sekor kötel;  .."dé k.,
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irrányulő szerződ,é sé ből eredő
időaranyosan telj esí teni.

.} {

kőztartozásait
kötelezettsé geit

WI.

1./Az alapí tó okirat módosí tdsa:

] , ] ,/  Semmis az ataPÍ tó okiratban az alapí nány cé ljainak módosí tása, kivé ve, ha az
alaPÍ nánY a cé lját megvalósí totta, vag/  a cé t elé ré ie lehetetlenné  vált, é s az ú j cé l
me gvalós í tás ár a az al apí nány el e gendő vaglonnal rendelkez ik

] ,2,/  Semmis aZ allrí tó okirat olyan módosí tása, amely az alapí tvány vagyonának
cs9| klnté sé re iránYul, vag - ha az alapí nányhoz csatlakozás törté nt -i, otaprnány jogutód
né lkÜli megszűné se eseté re kijelölt kedvezmé nyezett szemé lyé t megváltoztatja,

IX.

zdró rendelkezé sek:

A jelen alaPÍ tó okiratban ré szletesen nem szabályozott ké rdé selrre a 2013, é vi
eglesÜlé si jogról, a közhasznú  jogállásról, valamint a civil szervezetek
tómogatásáról szóló 20]  1. é vi CLXX. törvé ny rendelkezé sei az irányadók,

V. törvé ny é s az
működé sé ről é s
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Jelen módosí tásokkal egsé ges szerkezetben ké szült alapí tó okirat módosí tott rendelkezé sei a
szöveganyagban vé kony é s dőlt betűvel keraltek kiemelé sre.

Budapest, 2016. április hő 27 .

I I .

Egyú ttal a bí róság elrendeli az alapí tvány eddig nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változások átvezeté sé t, é s az alábbi adatok nyilvántartásba vótelót.

I I l1. Az alapí tvány neve módosult.
Törölve: A Munkásotthon Utcai I skola Tanulóié rt Alapí tvány.
Bejegyezve: A Munkásotthon Utcai I skola Tanutóié rt Közhasznú  Alapí tvány.

I I / 2. Az alapí tvány cé lja kiegé szült.
Kiegé szült cé l:  iskolai rendezvé nyek támogatása.

I I l3. Az alapí tvány ké pviseleté re vonatkozó adatállomány kiegé szült. .#
A bí róság elrendeli az a\apitltány eddig nyilvántartásba vett ké pviselője tekinteté ben, a
nyilvantartás alábbi termé szetes szemé lyazonosí tó adattal (anyja születé si neve) törté nő
kiegé szí té sé t, továbbá a ké pviseleti jog gyakorlásának módjara é s terjedelmé re, valamint a
megbí zás időtartamára vonatkozó adat nyilvantartásba törté nő bej egyzé sé t:

3.I .1

Né v: Szecseiné  Molnár Brigitta
Anyja születé si neve: Ókom Mária
Ké pviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló
Ké pviseleti jog
terjedelme: általános
Megbí zás időtartama: határozat| an

I I / 4. Az ügyvezető szerv (kuratórium) összeté tele módosult.
4.1.1

4.l.I .1
Né v: Tabajdiné  Fancsalszki Anita
kuratóriumi tagsága megszűnt.

4,I .2.1

Né v: Heiszman Eva
kuratóriumi tagsága megszűnt.
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4.2.t Abí róság elrendeli az alapí tvány üg} vezető szerve (kuratórium) atábbi, nyilvántartott
tagiai tekinteté ben a nyilvántartás további termé szetes szemé lyazonosí tó adattal (anyja
születé si neve) törté nő kiegé szí té sé t, valamint a megbizás időtartamáta vonatkozó adat

nyilvantartásba törté n ő bejegyzé sé t, az alábbiak szerint:

4.2.I .1

Nóy: Szecseiné  Molnár Brigitta kuratórium elnöke
Anyja születé si neve: Ókom Mária
Megbí zás időtartama: határozatlan

4.2.2.1

Né v: Jobbágy-Felső Erzsé bet
Anyja születé si neve: Fazekas Erzsé bet
Megbí zás időtartamaz határozatlan

4.2.3.1

Né v: Gyutainé  I sál Klára
Anyja születé si neve: Siskey Márta
Megbí zás időtartama: határozatlan

4.3,1 A bí róság elrendeli az alapitvány ügyvezető szerve (kuratórium) ú j tagiai nevé re,
anyja születé si nevé re, lakóhelyé re, továbbá a megbí zás időtanamára vonatkozó adat
nyilvántartásba törté nő bej egyzé sé t:

4,3.I .1

Né v: Vargáné  Gyurkovics Mónika
Anyja születé si neve: Kertósz Margit
Lakóhely:  4461Nyí rtelek, Petőfi S. u.96/A.
Megbí zás időtartamaz határozatlan

4.3.2,1

Né v: Nyitrai Tamás
Anyja születé si neve: Pál Katalin
Lakóhely:  1042 Budapest,Istvánűt25tB.IY19.
Megbí zás időtartama: határozatlan

I I / 5. Az alapí tvány közhasznú sági fokozata: közhasznú .
Az eglesülé si jogról, a közhasznú  jogállásról, valamint a civil szervezetek működé sé ről é s
támogatásáról szóló 20]  ] . é vi CLXXV, törvé ny 32. §-ábanfoglaltak alapján,

l6



Fővárosi Törvé nyszé k
l051 Budapest, Nádor u, 28,
l 2.Pk.62.17 5 l l 990 l 43.

| 116, A bí róság megállapí tja, hogy a 01-01-0000088. sorszám alatt nyilvántartásba vett A
Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóié rt Alapí tvány a jelen vé gzé sjogerőre emelkedé sé nek
napjától a Polgári TÖrvé nykÖnyvről szŐ| Ő 2013. é vi V. törvé ny rendelkezé sei szerint
működik tovább.

Az a| apí tő okirat módosí tásának kelte:  2016. hő 27.

I I l8. A bí róság megállapí tja, hogy a jelen vé gzé s jogerőre emelkedé sé vel, a 01-01-
0000088. sorszám alatt nyilvántartásba vett A MunÉ ásotthon Utcai I skola Tanulóié rt
Alapí tvány vonatkozásában - a Ptk.3:394. § (3) bekezdé sé ben meghatározotthatáskörök
kivé telé vel, - az alapí tói jogokat a kuratórium gyakorolja.

A vé gzé s ellen a ké zbesí té stől számí tott 15 napon belül fellebbezé snek van helye, amelyet a
FŐvárosi Í té lőtáblának cimezve, elektronikus ú ton, a Fővárosi Törvé nyszé kné l lehet
benyú jtani.

A bí róság tájé koztatja a fellebbezé sre jogosultat, hogy az Í telatabla etőtti eljlí rásban a
fellebbezé st előterjesáő fé I  számára jogi ké pviselet kötelező. ; ,§

INDOKOLÁS

A nYilvántartást vezeí ő bí róság (a továbbiakban: bí róság) a kezelő szervnek (a továbbiakban:
ké relmezőnek) a bí róságnál 28. é s 30, sorszám alatt lajstromozott, egyté szről változás
bejegYzé se iránti, valamint az egyesülé si jogról, a közhasznú  jogállásról, valamint a civil
szervezetek műkÖdé sé ről é s támogatásáről szőlő 2011. é vi CLXXV. törvé ny (a továbbiakban:
Ectv.) 32. § (1) bekezdé se szerinti közhasznú  jogállás nyilvantartásba vé tele iránti ké relme
kapcsán indult nemperes eljárásban, az alábbiakat állapí totta meg:

Az alapitő - figyelemmel az állatthé atartásről szőlő 201l. é vi CXCV. törvé ny, valamint a
2012. é vi CLXXXVI I I . törvé ny rendelkezé seire, a korábban a helyi önkormrányz at által
fenntartott kÖznevelé si inté zmé nynek az állami inté zmé nyfenntartó központba (Krizpont)
tÖrté nő beolvadással - megszűnt, az inté zmé ny az állam fenntartásába került át.

A PTK. (1959. é vi IV, törvé ny) alapí tvány működé sé re iranyadó 74lC. § (7) bekezdé se
kimondja, hogy az alapí tő az alapitő okiratban az e törvé nyben biztosí tott jogainak
gYakorlására - kÜlÖnösen halála, megszűné se eseté re - maga helyett más szemé lyt is t< iiet< ittret.
E szemé lYre az alapitőra vonatkozó rendelkezé sek az irányadók. A kijelölé st a nyilvántartásba
vé tel után az alapitő nem vonhatja vissza, Alapí tó vagy ajogainak gyakorlásrára kijelölt más
szemé lY hiánYában - a kezelő szerv (szervezet) vagy az igyé szsé g erre vonatkozó bejelenté se
alapján - az alapitői jogosultságok a bí róságot it letik meg.
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Tekintettel arra, hogy az a| apí tőbeolvadással megszűnt , az alapí tőr jogokat a PTK, 14lC, § (7)

bekezdé se é rtelmé ben a bí rőság gyakorolja,

A ké relme ző a hivatkozott ké relmeiben egyré szről ké relmet terjesztett elő az alapí tvany

adataiban bekövetkezett váI tozások nyilvántartáson törté nő átvezeté se, valamint az Ectv,

(2011. é vi CLXXV. törvé ny) 32.§ (1)'bekezdé se szerinti közhasznú  jogáltás nYilvántartásba

vé tele iránt.

AzL|  .marcius hó 15. napjával hatályba lé pett Ptk. (2013. é vi V. törvé ny) azalapí tő kiesé se

eseté n, az aIapttőí  jogok gyakorlásaról, az alábbí ak szerint rendelkezik,

ptk.3:394. 5 ir;  rct'"rdjse kimondja, hogy ha az alapí tó meghalt, jogutód né lkül megszűnt

vagy más otuor az alapitőijogait rregt"gÓ..r, nem gyakoro\ ja, az alapí tói jogokat az alapí tő

ilá az alapí tó okirÁan r.üé rtirt ,r"Áé ly vagy alapí tványi szerv) kijelölé s hí ánYában a

kuratórium gyakorolja

A bí rói gyakorlat _ .az alapí tói jogok é s kötelezettsé gek átnlházása (Ptk,3:396, §)

inté zmé nyé vel együtt, - egysé gós a tekintetben, hogy a Ptk. felhí vott rendelkezé sei (Ptk.3:394.

§, 
ptk.3:396.§-ok) a mé g ré gi pTK. előí rásai ataplan működő civil szervezetekre nem, csak

átterert követően alkalmazhatő, ,

Mindezek alapján,a civil szewezetnek első alkalommal a Ptk. hatá| yaalá kell hel; 'eLkednie é s

azt követően alkalmazhatő ráa felhí vott rendeikezé s (alapí tói jogok gYakorlÓjának kijelÖlé se),

aPtk.3:396. § alatt szabályozotí .alapí tói jogáttuházásainté zmé nyé vel egyutt,

A bí róság - a ké relmező áI tal a bí róságná|  35.,37., 40, é s 42, sorszám alatt eszkÖzÖlt

hianypótú s a alapjání s, - az álta| alefolytaiott nemperes eljarás ré szeké nt megállaPÍ totta, hogY

a ké relmezőnek a bí róságnál 28. é s á0. sorszám alatt lajstromozott ké relmei, valamint a

ké relmezett változások, hianypótlást követően megfelelnek a tÖrvé nyes elŐÍ rásoknak,

A nyilvantartást vezetőbí róság _ anemperes eljarás ré szeké nt, azEcT,t.32. § (1) bekezdé se

szerinti köáasznú  jogállás nyilvantartásba vé tele iranti ké relem vizsgáIata kÖré ben

megállapí totta, hogy á civil szervezeta beszámolási kötelezettsé gé nek, mind a 2012, iizleti é v,

mind a. 2013, ü"ű é v, mind a 2014. üzleti é v vonatkozásában eleget tett. Az Országos

Bí rósági Hivatal által működtetett Civil Információs Portálon a civil szervezet2012-2014, é vi

| ezárt üzleti é vé t bemutató beszámolója, valamint közhasznú sági mellé klete kÖzzé té telre

került.

Mindezekr e, é s azeljarás elhuzódásara figyelemmel a bí róság a jelen nemPeres eljárás során,

a civil szervezetEctv. szerinti közhasznú  jogállás nyilvántartásba vé tele felté teleit azEctv.32.

§ (4), (5) bekezdé se alapján, a legutóbUi iet lezlrt üzleti é ve eredmé nye (2013 ,,2014. é v)

alapjan vizsgálta meg.

A nyilvantartást vezető bí róság az áI ta\a lefolytatott nemperes eljarás során megállaPÍ totta,

hogy a civil szerv ezet - az országos Bí rósági Hivatal á| ta|  izemeltetett Civil Információs
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Portálon elé rhető 2014. é vi beszámoló adatállománya alapján, aké tlezé rt t izleti é v (2013-

2014,) alapulvé telé vel, a közhasznú  jogállás tekinteté ben - megfele|  azEctv. VI I . fejezeté ben

meghatarozott felté teleknek, megfelelő erőforrásokkal rendelkezik - megfe| el az Ectv. 32. §

(4) bekezdé se b) pontjában foglaltaknak - é s megfelelő társadalmi támogatottsága is

kimutatható - megfel eI  azüctv,32. § (5) bekezdé se a) pontjában foglaltaknak.

A civi1 szewezei szo| gá| tatásai az Ectv, 32. § (3) bekezdé se alapján nyitottan voltak

elé rhetőek, amellyel hozzájárult a tarsadalom é s az egyé n közös szüksé gleteinek

kielé gí té sé hez.

A 2016, április hő 27-i keltezé sű, módosí tott lé tesí tő okirat (alapí tó okirat) tartaImazza az

Ectv. 34. §, 37, § é s 38. §-ában előí rtakat. Egyú ttal a civil szewezet t isztsé gviselői

tekinteté benaz&ctv.38. § é s 39, §-ában meghatározott összefé rhetetlensé gi ok nem áll fenn.

A 2016. április hó 27-i keltezé sű lé tesí tő okirat (alapí tó okirat) rendelkezé sei a módosí tás

következté ben megfslelnek a Polgari Törvé nykönyvről szőIŐ Z01r3. é vi V. tÖrvé nY

előí rásainak.

Mindezekre tekintettel a bí róság a Cnytv. 2. § b) pontja, é s a Cnytv, 37. § (1) bekezdé se

alapjan, a változás bejegyzé se iranti ké retem targyátan: egl,ré szről az alaPÍ tÓ"Seolvadással

törté nő megszűné sé re iekintettel, a civil szetvezet lé tesí tő okiratát a Ptk. előí rásaival

megfeleltette, másré szról a ké relem alapján rendelkezett az a| apitvánY eddig nYilvantartott

adaiaiban bekövetkezettváI tozásokátvezeté sé ről é s aváI tozások nyilvantartásba vé telé ről.

Másodsorban a bí róság az Ectv. 31, §-a alapján, a rendelkező ré szben foglaltak szerint

határozott.

a ú etu" helyezett számviteli beszámolók adatai alapjan minden leté tbe helYezé s alkalmával a

közhasznú  jógállás nyilvantartásba vé telé re illeté kes szerv megvizsgálja az Ectv. 32. § (l)

bekezdé s szerinti felté telek teljestilé sé t. Ha e felté telek nem teljesülnek, a szervezet kÖzhasznú

J"gálrá.át ;  bí róság megsztinteí i é s az erre vonatkoző adatot a nyilvántartásból törli [Ectv. 32.

s iol bek.] . A leté tbe helyezé s kötelezettsé ge a megelőző | ezárt iJrzleti é v vonatkozásában

minden é v május 31. napja.

Azigyé sz aközhasznú jogállás nyilvántartásba vótelé re illeté kes szervné l indí tványozhatjaa

kozhasznú  jogállás megszünteté sé t, ha a közhasznú  szervezet műkÖdé se é s

vagyonfelhurirráláru az Ectv-ben, a lé tesí tó okiratban yagy az ennek alaPján ké szí tett belső

srí ailyrutokban foglalt rendelkezé seknek nem felel meg, é s ezen a szervezet az Ú;gYé szí

felhí vás ellené re sem változtat.
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KÖáasznú  szewezet közhasznú  jogállását az ügyé szsé g indí tványa alapjan a bí róság
megsztinteti, ha a szewezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előí rásoknak
megfelelő tartalommal telj esí ti
a) a számviteli beszámolójanak azEctv.30. §-ban szabályozott leté tbe helyezé si, közzé té teli
kötelezettsé gé t, illetve
b) a szervezet - leté tbe helyezett besztí molója, köáasznú sági mellé klete - nem felel meg az
Ectv. 32. § szerinti felté teleknek.

A bí róság az igyé sz indí tványa alapjan megvizsgálja, hogy a közhasznú  szervezet a
köáasznú vá minősí té s követelmé nyeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmé nyek a
vizsgált időszakban - az adatokból megállapí thatóan - nem teljesültek, a bí róság a köáasznú
jogállás megsztinteté sé ről haté troz, é s az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli (Ecfu.
49. § (1)-(2) é s $) bekezdé se). A köáasznű szervezethatvan napon belül köteles ké rni a
köáasznú  jogállásának törlé sé t, ha a köáasznú vá minősí té s felté teleinek nem felel meg
(Ecfu.48. §).

Mindezeken tú lmenően a bí róság általanosságban tájé koztatja a ké relmezőt, hogy az
alapí fuany nyilvántartásba bejegyzett adatait é rintő vá| tozást a lé tesí tő okirat módpsí üí sát
kÖvető hatvan napon belül kell az alapitőnak a bí rósághoz bejelentenie (Cnytv. a9. § (1)
bekezdé se,53. § (1) bekezdé se, é sa37. § (1) bekezdé se által felhí vott 5l. § (1) bekezdé se).

A fellebbezé si jogról szóló tájé koztaás á Cnytr,. 5. § (1) bekezdé sé n keresztiil alkalmazandó,
aPP.259. § alapjan alkalmazartdó Pp.233, § (1) bekezdé sé n, é s aPp.234. § (1) bekezdé sé n
alapul.

Budapest, 2016. április 11ő 27.

dr. Csiki Gábor s.k.

bí rósági titkáröRV§,.!
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