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ELoTERJESZTÉS
a Humánszolgáltatási Bizottság 2013.július 15-i ülésére

Taľgy: Javaslat az oszi Napsugáľ Atapítvány kedvezményes helyiségbérletével kapcsolatos
dtintés meghozata|ára

Előterjesztő: dr. Boj sza Kĺisztina igyosztá|yvezetó
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Geľgely Humánszo|gáItatásiLJgyosnáIy

A napiĺendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni.
A dcjnté s el fo gadásáho z e gy szeru szav azaĺ1obb sé g szfü s é ge s.
Melléklet: 2 db

Tĺsztelt Humánszolgáltatási Bizottság!
I. Előzmény

Az osziNapsugar Idősgondozó Kĺizhasznú Alapítvány új, kedvezményes helyiségbérteti díj megál-
|apításőła,vonatkozó kérelmet nyújtott be a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kođő Kft.-hez (1.
számu mblléklet), melyben helyiségbérleti szrándékát fejezi ki kedvezményes bérleti díjfizetése ese-
tén.

Az A|apítvány a Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csopoĺtjának nyilvántartásában,
bérlő nem szerepel, tartozása nincs.

bérlő vagy volt

Név: Székhelv: Adószám: Kénviselő: Ingatlan címelmf
oszi Napsugár
IdősgondozőKoz-
hasznú Alapítvánv

2252Tőa|más, Kos-
suth u. 2.

1872193r-
1-13

Mészráľos Jó-
zsef

Budapest VIII.,
Koszoľú u.22.
36 mz

III. TényáIlás

A kérelmet a HumánszoIgéltatźlsi Bizottság 2013, május 21-i ülésén ttrgya|ta, de lęvette napirend-
ről, mivel az e|őterjesztés ellentmondást tnta|mazott. A Kisfalu Kft. levelében aĺról írt, hogy az
Alapítvĺány szakmai tevékenységérő| sző|ő beszámoló csatolásra keľült, de az csak a kérelmet taľ-
ta|mazta. Az előteľjesztés viszont valóban azt a fé|reérthető megállapítást tette miszerint az A|apít-
vány tevékenységet mostanáig nem végzett. Az Alapitvány irodai tevékenységet valóban nem vég-
zett idáig, de szakmai tevékenységet kifejtett a múltban, melyľől jelen előterjesztés 2. szźtmtĺ me|-
léklete szerinti nyi|atkozatot tette.

Az A|apítvaÍLyt 2008-ban alapították Mészarcs József kenileti lakos elnökletével. Az alapítvány
céIja a fóváľosi idős és gondozásra szoruló, valamint egyedülálló emberek gonđozása és anyagilag,
illetve adományokka|va|őtźtmogatása. További céljuk zo\dszámbevezetése, amin aziđős embeľek
jelezhetik rászorultságukat, amit az a|apitvźny munkatarsai leellenőľiznek. Ezęn feladatok e|Iźĺása
céljából igénylik a helyiséget, amit iľodaként, illetve raktárként hasznáInának. Az Alapítvány, el-
mondása alapjántáľgyalásokat folýatott a Globus Zrt.-ve|, a Richter Nyrt.-vel, valamint a Vöröske-
rcsztte|, akik adományokkal tudják ellátni a jövőben. Az Alapitvány elnöke nyilatkozott arľól, hogy
az adományosztások alkalmával előnyben részesíti a jőzsefuárosi idős rászoruló lakosokat.
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Az oszí Napsugaĺ Alapítvany a Budapest Józsefuarosi Önkormányzat tulajđonábaĺ áI|ő Budapest
VIII. Koszoru u. 22. szám a\atti 35289l0lNl hľsz-ú 36 m2 alapteriiletii utcai bejaĺatu ft)ldszinti,
nem lakás célú helyiséget kívanja kedvezményesen bérbe venni. A kérelemhez csatolásrakęri|t az
Alapító okirat, aláítźsi címpéldány és a Fővaľosi Törvényszék kivonata(I. számí melléklet).

IV. Jo gszabályi kiiľny ezet ismeľtetése

A civil szewezetek helyiségbérletéről aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺint a Human-
szo|gá|tatási Bizottság javaslata a|apján. Az erĺe szóló felhata|mazźst a Képviselő-testület és Szeľ-
vei Szervezeti és Műkc'dési Szabźůyzatátő| szőIő 2512013, (Y.27.) <inkormanyzati rcnďe|et
(SZMSZ) 4. mellék]etének 2.2.3. pontja tartaImazza.

A Képviselő-testÍilet 24812013. (VI.19.) számu hatáĺozatának 28. pontja kimondja, hogy új béľbe-
adás esetén aza|ap bérleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének
a6Yo-a. Amennyibenaszęrvezetazelso éves besziímolóját aszal<ĺnaibizottságrészére benffitotta,
és azt abizottság elfogadta, az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
kérelemľe a béľleti díjat ahelyiség Józsefuaľos, valamint a jőzsefvźtosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtságaťuggvényében a26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti (a he-
lyiség AFA nélküli bekĺiltözhető foľgalmi éľtékének 4Yo-a,ZoÁ-a, illetve a mindenkori kĺizĺjs költ-
séggel vagy üzemeltetési költséggel megegyezó összeg) méľtékľe módosíthatja, a bérleti szerzođés
egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Y. Döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A bérleti díj megállapítása az onkormĺányzatÍlilajdonźhan áIIő, nem lakás céIjźlra szo|gá|ő helyisé-
gek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20l3. (VI.20.) szźtmí önkoľmányzati ľendelet 14. $ (l)
bekezdés, és a24812013. (VI. I9.) számű képviselő-testtileti hatźlrozata szeľint a helyiség nyilván-
taľtási éľtékének figyelembevételével történik. Azingatlan becsült étéke: 4.217.000,- Ft. A hivat-
kozott képviselő-testületi hatátozat 8.a) pontja szeľint ĺettő 25 millió Ft alatti, legalább 12 hőĺapig
nem hasznosított, iiľes helyiség tekintetében a bérleti díj megállapítása a beköltĺjzhető forgalmi éľ-
ték 70%-aÍ|ak f,rgyelembevételével kerül megállapításra. A Kisfalu Kft. a helyiséget 20If. februáľ
9-én vette biľtokba. A tevékenységhez (iľoda, szociális és kulturális) taĺozó bérleti dijszorző 8 oÁ,

azaz a számitotĹ bérleti díj ö sszege | 9 .67 9,- Ft/hó+Afa.

Civil tevékenységet végző szervezet esetén a szorző 6 %o, azaz 14.760.- Ft/hó+ Áľa. a. vizőráshe-
lyiségre az onkoľmányzat kciz<js ktiltségfizetési kötelezettsége: 8.800.- Ft/hó. A helyiség ľendelte-
té s szerű hasznźl|atr a alkalmas.

Javasolom a helyiségbérleti kérelem pozitív elbírá|ásźrt tekintettel az Alapítvźny szakmai munkájá-
ra,

YI. Diĺntés pénzügyi hatása

A döntés fedezetet nem igényel.

Mindezek a|apján kéľem a Humánszolgáltatási Bizottság javas|atát az iĄ helyĺségbérleti kérelem
tigyében.



Hztározati javaslat

. . . / 20 13 év. (wI. 1 5 ). számú humánszol gá|tatási bizottsági hatfu ozat..

A HumánszoIgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

javasolja aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnakazoszi Napsugáľ IdősgondozőKozhasznit
Alapítvany (szókhcly: 2252Tőalmĺís, Kossuth u. f.; adőszím: 187?1931:1-13; képviseli: Mészáros
JózseÍ) kedvezményes béľleti szerzódés megktitését a Koszorú u. 22. szám alattí (hľsz.

35289l0lV1) 36 mf alapteľĹiletű' nem lakás célú, utcai bejarafu ftjldszinti helyiség tekintetében a
beköltözhető forgalmi éľték 7}%-aÍIak 6Yo-a, azaz 14.760,- Ft/hó+Afa ĺisszegével egyezó béľleti
díjon.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2013.július 15.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészitőjének javaslata akozzététe|
mőđjára: honlapon

A dĺjntés végrehajtásátvégzo szewezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Kisfalu Kft.

Budapest, 20l3.jú1ius 9.

,, I l.1- ą c. LLf) .-.l _
dr. Bojsza Kľisztina
ügyosztályvezető ,
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Polgáľmesteľi Hivatal Ui.: Kubát Sándonre

Huńánsz.olgáttatási ÜgyoszÍá|y Hiv.sz.: HB-l93.2l20l3.

Dr. Boisza Kľisztina '.,ť.ĺ '. ^ \! Tiĺrgv: Budapest VIII. Koszorú u' 22.szám
Usloszmr}ryezeÍo Asszony ľeszeľe aiatti kedvezmén.ves bérleti diion torténö

béľbeadás véleményezésének Ügye.

Budapest. VIII. keľület
Baľoss u. 63-ó7'
1082

Tisztelt ÜgyoszfiĺIyvezető Asszony! w
Az oszl NÁPSUGÁR Alapítvány (székhely: 2252 Tóalmiás, Kobsutii u. 2,,
Adószám:18721931-l-13) elnöke N{észaros Jizsef béľbevételi kérel'met nyujtott be az
onkonnányzat tulajdonában álió a Budapest WII., Koszorú u.22. szÍľm a]aĹĺi 35?89/0/A'ĺI
hľsz-ú 36 m" alapterüietii utcai bejáraÍu ťoldszinti, nem la]ĺłs célri heiyiség r,onatkozĺĺsában.

A helyiséget a Kisfďu Kft. tinkormanyzatlĘó*eze|o iroda2O12. febnrár 9-én vette biľtokba.
Az Alapítvrĺny iľodď tevéken5'ség cé$ára kívanja használni a helyiséget' mel1''ben az
Aĺapítr'ány iigyeinek intézése' valamint'kapcsolattaľtás a gondozotŁakkal töľenne'

Az. osz| NAPSUGÁR AlapÍtvány kéręInéhez becsatolta a PesÍ l,ĺeg5,,ei Bíróság Yégzését,
az Alapitó okiratot, az elnök aláíľĺási címpéIdrĺnyát, vaiamint az Alapítvány szakmai
tel'ékenységéľől szó]ó beszáĺrrolót. Az Alapítvány legÍőbb célja, hog-v az idős és gondozásra
szoruló embereket segítse, adonrány-olĺJ<ď támogassa'
A helyiséget kedvezmélr;'es bérleti díion kíÝ'{ánják béľbe lęnni.

A vízórás helyiségĺe az onkormĺányzatközijskoltség Íizetési köteiezettsége: 8.800,. Ft/hó

' A 35289/0ĺAĺ1 ksz-ú 36 nr2 alapterületii nenr lakás qélú helyiségnek az Ingatlanvagyon-
kataszterben nyilriántaĺtott becstilt forgalrni éľtéke: 4.2L1.000,- FÍ. A bérleti.díj
meghatáĺozasa a foryalmi éľték 70%.nak figy'elembevételével keĺül megallapíĺasĺa. Á
helyiségben folytatott (iroda. szociális es kult.walis) tevékenységhez taltozó b&teti díj a
nyilr,.lĺntaľtási éĺék 8 %-a, azazaszáłnilatt bérleti dij:79,679,' Ft/hĺó+Áfa.

A kedvezményes bérleti díj összeee f24nil12. ffIr. 05) számú képviselĺĺ-testirleti határozat
VI. fejezet 23. pontja énelmében a civii tevékenységet fqb'tató szervezetek részere ť{
bérbeadás esetén 6%. azaz74,760..Ttĺhó+ Afa.

TéiékoztatjuŁ hogy a Humánszolgiĺltatási Bizottság 1082i20l l. (XI. 30') és 1057i20l ĺ. (XI.
16.) szamú határozatainak d.), e.) és f') pontjai tekintetében a Kisfalu Kft elbíľálási. r,izsgĹĺlati
illetékessége nem teľjed ki.

]iij]l:l|żi1lil}l(śljjł/.?il.:ł;jij;x*''li)i:i1tjiN!i.l}:::t|]i|li]ti]-.':-*"::-:.:'.n:':':..:J:j:,::."ľ'ä:::::j::::

'j 083 Bi,: Ĺ'APEsT' L,3sONciij' 2. 1TEt,: 333.ô78 j iŕ'X: 33.l-Đ939
,Ą}3sfÁľ/; 1 385? } ię.f-42, CÉe'ĺreyĺÉK5ZÁ.\Jl: Cc, Ü1.c9.2ó54ó3



Kéťüt hogy a l{umanszojgáltatási Bizoťtság dönĺéséľől Taľsaságunkat értesítsét lrog.v atulajdonosí bozĄár:v.lćłs érdekében tovább teřjeszthessrik a vałoslazaÁLxoáäĺ e, PénztigyiBizott*íg fęte az lSzI IfAPsUGlĺR Alapĺwány Ĺéľeimét.

Közremfüödést'ikeĺ és tájékozĺatásukat előre is köszonjÍik.

Budape5| 20i3. mĺáĺcius 25.

Tisztelettel:

ľÍellékletek!

Irodavezető ľefcrens



Mészórol Józscf vagyok ez őszi Napsugál alapĺtvány élnőké.

Cé|om az alapítvánnya|, hogy az idős és gondozásra szoruló va|amint egyedü|álló
emberek gondozása és anyagi|ag iĺletve adományokkal va|ó támogatása' 

j

Ezúton szeretném a segítségüket kérni a KoszořÚ utca22.szám a|attĺ üz|ethe|yisé$
bér|ésében. 

i

Alapítványi irodaként szeretném használni, aho| az a|apítvány ügyeit intézném és
egyes adományokat raktároznék.

Az irodai haszná|ata a|att értem azt, hogy aĺapítványi papírot
szerzódések,számítógépen vezetett ügyeket szeretnék intézni, és,nem itt venném fe|
a kapcso|atot a támogatottainkka|, egy privát aIapĺtványĺ irodát szeretnék.

201'3.02.06.án megtekintettem az üzIethelyiséget és meg|átásom szerĺnt,hogy
ĺrodaként tudjam haszná|ni kisebb fetújítást igényel.

Bérleti díjja| kapcso|atban szeretnék érdek|ődni, va|amint a kiszabásánáĺ kérem
vegyék figye|embe a közhasznú tevékenységet'

Megértésĺ.jket e|őre ĺs köszöncim.

Várom vá|aszukat'

Udvcizlettel: Mészáros lózsef

Tel: +3670/668-37-13



Pesr I{cg.ve! BÍróság
13 Pk.60.219ĺ2008/4.
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A Pest megyei Bíróság az Oszi l\rlapsugáľ ldősgondozó ľrőzhasznú Alapíŕvány elnevezěśĺĺ
alapít.;án1,-t közhasznú alapítr'ányként ÁilI 3085 szán aia{t nyilvantaĺtásba veszl.

'}' ' Az alapítváIry neve: Oszí Napsugáľ Idĺôsgondozĺí Közhasznú A|apÍtvány

2.

4.

5.

8. NYlt vagy zźlĺtalapítvány: nyílŕ

9. A kezelősze,rv tagiainak neve és lakóhel1',e:
Mészáros József (etniĺk)
ll,Iajor LászIĺĺ
Hosszú ĺ\gnes

ĺ086 Budapest, Koszonĺ u. 25-21. I|/|4.
1086 BudapesÍ, Koszoľú u. 25-27 , Iĺĺ14.
1113 Buĺlapesf, Zsombol-vai u. l1.

7.

Az alapítvány székhelye: 2?52 Tóa|más. Kossuth u. 2.

Az alapítvány képviselőjének neve: l\fészáľos Józseť (elnö|ĺ)

Az alapítvany kÉpvíselőjének lakóhelye: 1086 Buĺlapest, Koszorú u' ?5-2?,IIĺI4.

Az alapítvány cé|ja: Beĺeg vagy egy-eciti!álló idós emberek gondczása. Szociálisal:
ľászoruló idősek anyagi tŕĺmogatása.

Az alapítvány ií.ousa: alapíÚván.v

Az a|apitvźny vagyonfelhaszná]ásĺíriak módja: az induló vagyon teljes egészébeĺl
ťeibasználható.

L0. Az úapitó okirat kelte: 2008. szeptenrbeľ 03,

1 l. Az alapítváry tcr,ékenységi köĺe: 8. szoeiális tevékenység

Az aiapíĺvány közha.sznú szer\|eze| az 1997. évi CLVI. tv. 26.
megÍéIeiőter'ékenysé-uéreťlg.r.'elemmel.

$ c.) 2. ponqában ioglaltaknak

A rnegyei bÍróság a jeleli végzés egy példanyát megkrildi a törv.éEyességi felLigyeletet
gyakoĺló illetékes Íöiigyészségnek'

Tájékoztatja a megyei bíróság a képviselőt an.ól is. hog1' a kcĺzhasztlú szervezelekľől szóló
1997 ' évt CLVI. n'. 22. $ (4) bekezdés eloírja. hogy a közhasznú szervęZet 60 uapon belül
köteies kéľni a ktizhasaú jogálłrás tör]ését íil. alacson'v-abb közhasznúsági fbhozatba történcĺ
átsoľolását. ha miiködése a tönćny 4.5. $-ban fogla.lt kitéĺeleknek nen felel nleg.



Pest }ĺeg1,ei l}írĺĺság
13 Pk.60.279/xŰ08/1,

A Ł.íľóság tajékoztaĺ.ja az a\apł'tiĺ arrol is. hogy a túlclđait nleg|ejŁilt adatokhan bek<jvetkezeĺ
v" áko zas' kö ĺel e s a b í ró sá gnak bej el.enten i.

ĺ\ vegzćs eiien a kézhezvételtől szánrított 15 napon beli.il fellebbezésnek van helye a Főváľosi
Itélőtablához' melyet 3 példanyban írásban enÍIél a bíľóságnál kell ben'lri-itałi.

ĺlÝDoKoLÁs
Kérelméző kĺizlrasznú alapítvĺány nl.ilvantaŕásba vételéĺe kérelmet te{esztett e|ő. Mive1 az
ďapító okiraĺ és mellék]ętei aPtk- 71lA' $ és az. |99?. évi CLVI' tv. ęlőíĺásainak megfeieltek,
abíľóság az1972. év.i IV. tv. 5i. $ alapjrín a]kalĺnazandó I2ĺL99O.IM sz' ľendelet szerinta
nyilvántaľüisba vételt elręndelie.

Budapest, 2008. szeptember 08.

záíĺíĐ-x,,o- \
/či' .'i;:'.'..- : li
!ä '..''-1.,. 

'';\ŕ,.,'r'o -i ',;\y ť' '.'.'/-"--i-

DŁ Tirnáľ Csĺlla sk'
megyei bÍľósági titkĺiľ

Ą kíadmány hĺteléĺil:

i :;, -i '\- - - _ .: _r' i. ..... i,
Mohíosí istváĺnB

Łi'ľ"j'ij'.eď.' .ic. n,, Q' |,,,,,i,n
joJeíĺiíé 9Ée,kédei!

*uc,""",.ec,.Cť.... {ł .nuŻĺ *, t

....;T;-\ fu.,]F'*.: '!;'rŁ"-
,,..';; ", ""i-t'- j*ś

','ť').Í.-s . ílo.'} i. iŁJ
iŠ ĺ.łlo1l 

:
.tł 

"i...li. l ].,1" 1vś=ż ..-j
,-', t-.-,

iĺY



AŁAí,ÍTó oxrn'ĺľ
.{ -ielen 'Ąlapító okiľiLr I., Plrnliá.ban'megnev.,"u 

'.)j:i,ĺ:*" 
,}4a-t;;ar K'oz-táľsasag PolgiiriTör''ép1..lę6n;'*'.c{ľoi szóiti.i9-i9. évi ĺv. iĺ.',ĺ'..,- z Ę.\-74iF $-ai' l.alarninĺ a l(Ĺ'iťląszĺťtszeľr.ezeĺe'ĺrĺji sz l,tl 199'7. .e.ii CĹýI, *",lń' re:ldelkezései a]ĺapićtl' azszernélyiséggei rendeikezo' tclzlrasáu. .'ě*"'éo.t nr:lĺĺsi:fu!.c*$fi**ĺ.lää1!*:E*kife'itéséľe iéĹÍejövő alapíĺr,án1ĺ l'"' ĺe?* 

' . . - 
;i.]){l... ]..:r:]J: . :.},,'::.l

L 
..:|i.l.....;iiĺ'.i';;;;.';,'';;ýi'üĺiil-ł].l,*

ÁZ.Ą.LAPÍTÓ ADÁT.ĄI. ., 
:łĺi.. i i]i ' .

Név: Dľ. Szamosvári tr"eľenc
Án.: Kcmpa'Gizella
C!m:7084 Budapest. J't-émet rrtca 23.

tI.
A7, 

^LAPI.ľVA!{Y 
ÁDÁTAI És C.ELJA

t. Áz ÁlapÍh'ány nev€; oszl ľ'ł.psu.ÁR Idósgonĺlozó Kiizhasznri Átapítv'ánr'2. Az Ą|apíwány székhelye: zzsziiarns' rii,u* u,.u,.3. á.z.Ąlapífvány jogállása: e' łlupi*Ái..,;äél;;;:;i,.,,, ko",,u.^ú szen,ezet.4. Áz A|apífvány időtarŕama' ez Álnpĺtu'ĺ,,1,-hätarozatlun időre j<ił létľe.

;;'tr.#3ľ;ľány 
Úaľtrĺs kiizéľdekrÍ ;l'ňä; ezek megvalósíÚása éľdekében kiféjteŕt

Á.) Áz.Ąiapífi.ány iartós kcizéľdekií célja:

ä*:äJ:ľ. 
eg;,edrilálló iđős emberek gondozása. Szociáljsan rĺiszoruló ictősek anyagi

B:) Az Á]apífuĺĺn.v ĺartós k.jzéIdei*i célját az a.Iábbi konkér tevékenységeiĺ:kel valósírja meg:
'Beťeg vagy egyedtilĺĺllĺ5.iđcis embeľek e'látása; gondozása, mentáĺĺs és anyagi tĺĺmogatása,egyszrĺi, segélyszení kifizetések roryo.ĺta'auál. iälu'ĺ"il.áj...i#*l*äiž,.ou.
6, Az ALapítvátny jellege, közhasznú jogáIlása:

Ąz AlapíLl,eny- a bírósági- n1ĺilvrántaľtásba véteii és a 
\!1aszrrr1 jogíjlás megszerzését

[T.ffi'ä"-'?'T.eu cŁvl. ĺ"*'.''y]ř*.äät c.; ponłĺbon ľ"i.o,.oiiuiäb,bi köáasznú
SzociáIis tev.ékenység, családseg:tés, időskoľuak gondozása.

'Ąz Alapitvány ni,'itott' a':hoz, bármeii bejft'ldí' vagy külfiildi ternészetes személy, jogiszemély. vagy."iogi személ1..iséggel n.á .*á-..r-i*ä gazdasági társaság csat'akozhat, ha azĺIapíĺ',ĺĺny céljaivai .g;ĺ.t..t e" -"'oí.'t 
elŕb.sadją ľtĺmogatni Hvánja.

;:1ŕi:''#ř''řľ"::ľ:*^':fiľlás elfogadásĺĺľó), így azAĺapítványhoz vaió csatlakozásľil

Az Alapítr,ĺíny tamogarója kíköĺheĺí. ho-ay az álÍala JultäIoĹi pénzbeli. va-ĺ1' ter:nésze'beii



adomány ĺészbení. vagy egćszbeni íejhasanájásá.a kiáróiag az ł^^Iapít,łźĺ:1- cśljain .beliiĺi
koni<rśz céi éľciekĺlbea ke{ilhet soĺ.

A-csatla.kozók tá:nogatasui<lal< eiz .Ąiapítván1. rćszdre lönénc! befizeiĺjséĺ,el, átadásár,al neľnválnak Alapíĺókká, ĺeł]ál oi]'zrĺ jogosíh,,lórr,'.okát ós hatáskÖrciket ,.,"nr s,-.,.żeilrek. amelyek ar'onatkozó jogszabál-vi ľendclkezések alapjat kizarólagaz A\apito ól.l'u*t.^'iupĺtokśĺt a]áíľóillet:/e af alapítói jogok g;akorlĺsaĺä łi;elĺĺlt izenél;,eket, .,..,=..,.k.t il]ethetne.

Ąz Alapĺtvány műkcjd'ése n,vilvános. szo].eáltatĹĺsait a céliaibój adóđó kĺitötĺségekÍig.ł.elenrbevéteiével bárki nemre. fajra, éleňoIĺa. szárĺnazásra vonatkozo vag-v- eg,v-éb
bĺ{nniiy.en jeliegti jogeller:es megklĺiönbĺiztetés néikĹij ígénybe velretí,

Az Ąlapiwány minť közhaszľ}il szeĺvezeir.á]]alkozási żevékenységet csak kcizhasznťl céljainakmegvalósítiísa érdekében, azokat neni veśzélvezťetve vegez, gazdálkodása soriín elérteĺedményét nem osz{a fel, aü' az atapítvánýi célok mJgvalo'ĺa.ái^ l' a kozhasznútevékenységre foľdítj a.

Az ĄIapítvćĺny közvetlen poiitikai tevékenységet nem fol'ĺat, szen,ęzete pártoktól fiĺggetlell
és azoknak anyagi támogatást nern nyúji. ----- ľ-^

AZ ALAPÍTv1'*" uo"nono
Induló vagyonkéĺt az Áiaplĺó 500.000,-Ft, azaz ö|szźzezeľ forintot bocsát jelen AlapÍtćokjĺat alélirźsáĺlal egyezo időpontbarr késąpénzben az Alapíĺ,ány ľendelkezésére, melynekigazolástra-az Alapító jelell Alapító okirat mellélcleteként csatodá 

" 
i"'ei.*Jnyes bank altalkiadott hitel es igazolást.

'łz 

a]ryĺlo törzsvagyont nem,kiiiönít el, az Á1apítviíry1eljes vag}.ona. valaminĺ ezęn Vagyon
|:zaďé:a1 az alapítvźnyi célok megvalósulását 

''oigal3ul.' 
ä' al"p'*äy vagyowllt aKuľatóľíum az Alapító okirat keretei kiĺzöit 

- 
szabadon 

, 
hasżnĺlhatja fel.

Csat]akozás esetéł az.ezĺltal ke]etkezó anyagi fo*ásokat is az aiapĺfványi céiokmegvalósításáľa kell fordjtani. Az Aiapíwĺíny támogatása töľténhet kés"péiz:ęl. illefue acéiok eiérését krÍzvetteniil segítő szoigáitaĺłísok. u"gyont.ĺlyuř felajánlásáv'al'

ÁZ ALAPíTvÁI.ĺyl l,ĺ cyox rrlYiasZNÁLJĺ'SÁ, Áz ÁLÁPÍT'ÁNY
GAzDÁLKoDÁsA

Az a|apítváĺyi vag'von feihasznĺílásráĺól a kuratóriirmi ragok szótöbbségi 'ĺ1öniéssel đonienek.
Szaĺ'azategyenlőség esetén a hatáľozad jar,aslatot elveteü';k kell tekinteni.

ĺŁ alapítvulyi vagyon feihaszná]ásáĺak mócja kclr'eti az Alapító okiratban fe1sorolt cé]ok
megr'alósításának vďamint- ievékełységek kifejtésenek jeliegét' 42 2]npftr,ĺĺnyi vagyon.felhasaáĺísa piilyázatok kiírĺĺsa, szociá]is segélý kiÍizeteśe, eš"ĺ tamogaiä, Íbl-vósíiása é.s
termész"etbeĺü juĺtatás nyú.itása útjár ĺoÍénik. A pá|yázato,k kiírasáľši ćs elbíľálásá'rak
rendjéľől r,alanlint hatĺĺri-dejéĺtii- az eseti támo.eatísok Íbiyósításá.ól és a teľmészetbeni
juttatások biaosításaról a Kulaĺóľium đĺjnt.



;1ä'ä*?::ť'i:;,:ŕil:ĘľHí':'.í:?rĺaSzĺlĹl"sze:.,;eze1ekľe lnindenkoi eľ',śnves.iogszairĺil;,i

Az Ála:lítvá.l-v nrint köZha"Ś7xú szen.ezei a gazĺ!álkoĺłása soľán ęldn erecinrćn,ĺćt ĺrgtirosäha:ia ťej. an. azalapíľ;ányi céiok megvalósĺiasła ĺoraĺ'-ä

Az Álapiwĺĺny rnint köżrasznú szervezet az ŕ,.ilamhánartás alrendszeľeitrĺl - a normatívtárnogatás kivételévei _ csak írásbeli szeĺzödćs alapjan ľésze,iiit..'.,,nogutásban. ĺ\szerződésben meg kell hatáľozni a támo-Eatássď való elsz-áäolá' Íbl,é"i;ii* módját.

Áz Alapítvány.. ĺ:int kclzhaszĺrú szelajezei által nyujĺoĺ céi szerinti juttaĺások báľki általrnegisneľbetők, az AlaPiĺuánl álral nýjtort juťtatásokat, szolgáltatásokat isroeneicí írásbe1ĺtájékoaatókat, az Alapítvár,y műkoaesere vonattozo uá.tot."i ák,.,,"i;." beszáÍEo]ókat aKuratórium elnöke az 
' 
alapít'''án.ĺ' honlapián hozza 

'nyilvánosságĺa a szolgáitatásck ésjuttatások, valamint az łlapltvan7, nyiluenl-s mĺl.odésénók bi;";-íđ;; él rnegisnrerheĺőségcéľdekében. 
vrz.lL.JrEsd c) l

Az A|apítváĺ1ł rnint kcjáasznú szeľvęzer a iblelős személyt. a táTnogalót. r,,alamint esz.emél5'ek bozzÁtanozóiát - a be{ľki által me.qkötés 
"élküi]É;;ň. ]äl.,Ě,u szolgáltatásokkivćtelévei _ céI szennti juftatásban n.*,J,,.-.-ĺiĺ.ii.

ä#ä,:H,'ľ3ä:?]ä. szeĺvęzetként r,ĺĺltót. il]etve más hitejviszon}'t megtestesítő

ä:.*lä?ilřř,:niĺködésével 
kapcsolatos iratok nyiivĺiĺrosak, beĺeki.ntest a kuľatóľium

^Z 
AĹ, AP iT YÁľy szp nvgzeľp !s ivruKo DE.E, Á KLiŁĄTó RILTM

Az Alapító az Alapítvźny.legfóbb, álta]fuos rigyđöntő, ügyintéző, képviselő és kezeloszen,eként a Kuratóľiumo t bíiza nleg:'

Az Alapítvány céljaínak ľnegr,.ďósításáróJ, az alapĺrvĺányi vagyoĺl kezelésérő] és a oéioknakmegÍěĺelo felhasznál'asĺíľól a Kuratórium goncoskođik.

ĺ l-<1ratorium . a jogszabál.vok.álta.I rneghaĺarozoĺt keľetek között - tjnállóan dttni r,alemrerulý.az AJapítvanyľa vonatkozó kérdésben.

A Kuratórium haĺárazza ľ..s ̂ 1 
jelen AtapítÓ oJ<iĺat rendeikezéseinek megi-eleltien azalapíwĺĺnľi vagyon kezeléséłek ťeladataít. a vág1on felha#iäá";k;äř; j; .' alapĺtvánvicélokat szolgaló gazdáikodrís feitételeii'

A Kuľatóríum dontési jogköľe 'fentięk alapjĺin kircĺjed:

a.) A célok eléréséhez szĺiksćges. feiaclatok meghatáľożsára, a végrehajĺás megszervezeséle,b',l Az alapĺtván,ĺ'i 1'4g1'on bővíiésére. megőĺžésćľe, kezeliséľe í.".iłLJ.illásfoglaiások
ĺneghoza,,a|áĺa,
c.) Ąz Ą|apítván,v cé'ljaivai összhałgban teĺ,ékenykedőŁ ĺlieĺole-t az alapítł-ĺán-vi célok



tnegr'alósulását +losegíiok ;śszére Ösaöncí.j ntegharáľozásáľa. cĺiaĺtéléséĺe. fol;,ósításám.d.) *z elözij év*rőI kćszjte.tt beszárrclió jeientśs, r'alan:ini a krjzhasznúság; jelenĺćs
e!mgadásĺĺra'
e. ) .Ąz ĺ\ lapítv ányboz- való csatlakozás .elio cađásáľa.
f) Á Kuľatc,ľiulrri taguk Ús a lnunkaszerveiet tisztsjer.lselol díjazásának és kölisé-sÍ.irítésének
elíogadásáľa és megállapí:ź*{? azz.a| a rĺegkĺitéšsei, hogý a kuratiľíum iagjai részére
kizáĺóIag abban az eseĺben és kízárólag oi,"-an méĺekben nyřjtnató oĺjuzls uágy fol1,ósíthati
k<iitségtérĺlés, eď1ely az alapíĺváĺy taľĺós kcizér.lekrĺ céljlánaĹ o"guoió.iĺá",ĺ{ és közhasznútel,ékeny.sége kifejtesét semmilyen formában Jlern r,eszélyeztetíc') Á munkaszervezet működésének, fe]adataÍnak meghatározásáľa' e1lenőrzéséĺe,
h') A kovetkez<í ér'i k<iitségvetés elfo gadására.

Az Alaoítvany Kuratóľiumánaktaglétszźn.la - az elncĺkcit is beleérn,e . 3 1ö. A Kuratóriurn
e]nöke és tagai az Alapíľvĺiny mint közhasznÚ szeruc7et r,ezető tisztségviselői.

A Kuratóľjum haĺároz.athozatďában nem vehet rćszt az a személy; aki vagy akinek köze1i
hozzźnartozoja. éleitarsa ahaźarczat alapján kcitelezettség vagy feleiásség ďóTđ;;;,i]:;il;
bríľmii,u-en más előnyben ĺészesü.l. illetve a megkotenđő jogĺigy1etben..g1,tłI.ent érdekelt.
Nem minősüj előnynek az A\apítvány. mint közhasanú 

'ż"í,"."t cél 
-śzennti 

juttatásai
keretében a bárki ĺí]tal megkötés nélkül igénybe velrető nem pénzbeli szolgaiaľas'

A Krľatóľium elnöke és tagiai ae AĺapítvrĹĺy Kuratóĺiumában az '\lapítványjavára végzeľt
ter..ékenységükéľĹ a Kuĺaiórium áItai meghatĺírozott meĺékű tisáeletdĺjban" es
költségÍérjtésben részesĺilhětnek.

A 'Kuratóľium sziikség szerint. de legalább évente egyszeľ tart iil'ést.

A Kuratórjum elnöke gonđoskodik a kuľatóriumi iilések írásbeli összehíl,ĺĺsáról, a
napirendnek és a javaslatokna}' a teľ!€zett' rilés időponĺját megelőzŐ 8 napig a iĺuraióľíumi
tagokkal és az eg.véb érinteftekkei való ęlőzetes' íftásbili ľ.iae'eiol.

A Kuľatóľium hatfuozataiÍ, eg}'szenĺ szótöbbségi döntessel Íltlzza meg, szavazategyenltĺség
esetén a hatfuozatijavaslatot elvete.ttnek keII tekinteni. A Kruaióriumä*oĺ hatarc,ätkepesl
ha ülésén legalább 2 tagjajelen van.

Az elncjk a Kuľatóľiurn üIéseirőljegyzőkönyvet készírtet. és írásba Íbglaltatia a hatáľozatokat.
va]amint \ezeti a hatźrozztok könyvét. A hataroz-atok könyve ,uia^-.u u r*.táĺu-
dön1éseinek taľtďmát' időpontjái és hatál;,át, iltetve a dántést támogatók és ellenzók
szímanínyát va]aminÍ szemé}yét,

A Kuraiórium í)lése, äz ott készült jegyzokönyvek, r'aiamint az aLapi1váll.y műkcidéséve1
kapcsolatban keletkezeľl'iratok nyilvĺínosal<.

Az Aiapítvany Alapítója és az Á1apítvĺĺny számáĺa feia;ánĺást tevő személ,vek, valamint ezek
hozzátartoz..oi az AlapÍtványól ĺámogatást nem kaphainak.



A Kuľaŕóľium ŕagiai:

Elnii,k Mészáros Jómeĺ
Anvja :ieve: Fi .\,Íária
Lakik ; 1 Ú84 B uclapesi. Koszorú utca 25 -2.i . Ii 1 4.

Tagok:
l' }Íajor LászIĺĺ
'.Ąn;3a neĺ,e: Führel Aranta
La-kik; ĺ 0 8ó Budapest, Koszolĺ:,ltca 2 5.27' II j 1 4'

2. Iĺosszú Ágĺes
Ałyja neve: Äryád Eľzsébet
ĹalíÍk: l i j'3 Budapest, Zsombolyai uĺca 1].

Áz A]apítvaľly képviseióje ćs a Kurat'órium bankszámla felen'.rende]kez.ni jogosult tagsai azAlapítóval nern ájlhaľĺak hozzátarto'zőí 
"u9 uJńĺIy.n egyei 

"la-t'.';i;;'de1tségi r,agi,<jsszefeľhetetlenségi viszonyhaą e,g1,ben *"Á.pĺtä.eś n''''ĺt*t*ĺ, ,,.1.ň"t az Alapítővaibármiiyen ftiggöségi viszon1'bń ĺio o.*tly.t.täuĺ,egrltu.n nem lehetnek a Kuratóriumĺagsaí, ezen személyek meghatałazó teĺolyÁi az Alapíwány múkci<iiséľe lajanrinÍ aKuratóľiirm tevékeny'ségére se-ńmilyen ĺo.,naĺu-' nem gyakorolhamak.

.A közhasznú szerlezei ľne.gszúnĺét követő két ér,ig nem lehet más kc'zhasznú szen,euet vezetdtisztségvlselője az a szeméiy, aki olyan kĺĺáaszní szenęzetné] toltött be - annaľ megszĺintétmegelőzó két él,ben legďább egy ćvig - u"'.tá ii'o.éget. amely i iáo,a",,,djéről szóIótiirvény szerinti kt:üarnzásátn"* 
"gy.''lít.tt. ki.

Ą uez-ető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy k<ĺteles az Aiapĺtr,án;".t e]őzeteseniájékoxatni arról, hogy ilyen tisztséget 
"gyĺä.jĺlęgäás k<jz]raszľiú,'**"ätnéI is betolt.

Á F.BLYÜGY"* u,zo",sÁ*
A Felug;,elci Bizpuság e]lenőrzi az aĺapitvóĺł1, ĺnűködését és gazdálkociását. Ennek során avezető tisztségviselőktől jeientést, u ś,"*-ůt nil]nka\'ájlďó.itď. ää;j;ň;ä*Tá-;felvilágosítástkéľhet. továĹbá a közhasznr! 

'i"*,.",kön1veibe és iľataib.a bltekiilthet, azokat

äi:l.Í;:"n.,ja. 
A Fe!ügyelő Bizotiság ngsal a kuľatóriu.'n .ĺe'e' 

'á"ä*ř".asi 
joggai résa

A Fetügelo Eizotľság'ľ^.ť11l|o''é;2'fó ta-gbó]'áli, A Fei-jgyelő Bizoľtság einökét ésta$aít az alapító jelöii ki, megbízatásuk határozatlä idótartanľa szij.

A Felügyelő Bizoťtság elntjke:
Taľĺ Erika

-. 
- !ŕ\nyja neve: 1otn Eva

Lakik; 1 185 Budapest, Szirnya utca 5j.



ĺ\ Feitigy.elő Bizotrság tagĺt:i:

'ĺ. Sárosi Zoltán
Ĺakik; l ! 88 Budape-<t, Ađy Endre úÍ l24,rB.

?, Hon'áth Károly
Lakik: l086 Budapest, Koszoĺú utca 2-?' fsz' 3'

Nem jei'let a FelügyelŐ Bizottság elnöke r,ag,v |as.la aza sz-eméi1'.' aki
- a kuraĺóriunr elncike vagy iaga"
- a közhasznú 

.szen'ezeftel a megbĺzatásán krvtili más tel.éken-vség kitejtéséĺe
irányuló munkaviszon.l'ba-1 vag},. rnuĺlkavégzésre iľán1";|5 .gi'et ;"s''í..J"yilálI, ha jogszabái;,' ĺnásképp nem rendelkezjk,

- a közhasznú szervezet céł szerindjrrttaŔsábóI ľészesĺłl,
-. az e|őző ękben eml ített személy ek ho zzÁtartozói.

A Felligyelő Bizoitság tiléseit az elncik hír,ja össze. Az elnök a Fetügy,elci Biz.ottság üléséiél'ente kétszer kciteles ĺjsszehÍvní. Össze káil híl,ní az ĺilést aou* ai,CIetten !s, ha azt aFelügyelő Bizottság bármelyik taga azok és céi megielölésével kéri.

A Feltigvelő Bizotiság iiiése hétározaú;épes, ha azon l.ala:neĺmyí tagjajelen van. Hatáľozątaitegyszerĺí szótcibbsé.ĺgel hozza. A Fetügyelő Bizoitság üIéséľot jegyz[kđnyręt keil felvenni'

A Felügyelő Bizomság ĺigr'ľendjét maga áIlapítja ineg,

A Feltigyelő Bizott'ság kötęies a kuĺatóľiurĺot tájékoztatni és anĺiał összehívrását
kezdeményezrri, ha arľól szerez tudomast, hogv

- A szer!€zęÍ múködése során oly.an jogséńés vagy az alapíivrĺn'v éľdekeit egyébként
súlyosaľr sér-ő esemén1', mu1asaás tiirtéut, amelynek ńegsaĺnĺetése vagy
következményęinek elháľítása" il]eive enyhĺtése az ińtézkedésľž jogosult veze1ĺĺ
szeľv1 döntését ťeszik szĺikségessě,

- A vezet<ĺ tisxsé$.iseiők felelősségét megalapozó tény merLiit fel.

A kuľatórium elnöke a Feliigyelő Bizoĺtság in<íítvĺĺn1'áľa aĺrnak nregÍśtelétői szĺmjtott 30
napon belü} köteles a kuratórĺum rilését ősszehÍvni. E határidĺj eľeameiytelen elĺelte esetén akľaÍóĺium öss zehivásära a Felĺigy'elo Bizoĺtság is jogosuit.

Ha az ar|a jogosuiĺ szelv a toĺv.én-ves mtiködés heĺyľeálítása érdekében a szÍikséges
intézkedéséket neín teszi rneg' a Felrig,velő BizoťĹság köteles haladéktalaĺul énesíĺeni a
törv.ényessćgi feliigyeletet ellátó szęrvet.

Ý'II.
ÁZ ÁIAPĺTvÁ;lry xÉpt'lsELETE

Az ÁJapítr,áa1.Í Mészäos József képviselő Ciná]lóan jogosult képviselni,

Az Alapíťvány bankszámlá3a feletti rencieikezési .;og Mśszáĺos József kuľaĺiľiumi einököt és
Major László r'agy Hosszú ĺ\$es kuľaĺóriurni tagclkat együtĺesen illeĺi nleg.



Az aiapíĺvánv nlunkai.áiia!ói Íeje:r a lr:unkáiialói jogu.ka-. Mészál.cls Jozsęf képviselő
svakorolia.

VIIT.
é. xozcÉĺu áD 0},IÁ}ĺYGYUJTIIS szá!t] ÁLY' Á I

.Ą kozhasŁĘú SZeľv.€ZeÍ nevében vagy jar,ára történö adcmánygyűjtés nem 
"iĺĺ:Irat az

acc.mányozót íl]etĺ'e más szeniélyek za0atźlsával. a szeméiyilez ĺiĺaó 1ogol. és az embeii
néitóság séreimével.

Az Alapĺt.',any mínt kcjzhasznú szen,ezel nevében vagy javáľa történo adományg1rijtés csak a
kozhasarú szeri,ezet írásbeii meghata|mazása alapjan v'égeáeto'

Az Alapiwány mint kcizhaszĺlú szeľv'ezet ľészére juttatott adonányokat a krĺnyr, szerinti,
eĺinek híán;'ában a szokásos'piaci áron kell n1''ilvŁntaľtásba venní.

IX.
BEsZ]ĺ'MoLÁsI szABÁLYoK

Ąz Alapífutny mint koziusaiu szervezeĹ kĺjĺeles az éve's beszámoló jóvahagyásával
egyidejĺileg köz.traszĺrrisági jelentést készíteni' A ktjżaszrúságí jelentés eiíogääĺsa a
Kuratóľium kizíĺólagos hatasköľébe tartozik, mel1'ĺől a kuĺaióriumi tagok ňinősíterĺ
'szót<ibbségi dontéssel döntenek.

A kciáasznú jelenÍés taľ'almaz"a:
a. a színvíteli beszámolót,
b. a koltségr'etési tárnogatiís felhasznrilásáŕ:
c. a lagy felhasznáIĺisávai kapcsolatos kimutatást;
d' a célszerinti jufiatások kimutatását,
e. a központi k<iltségr'etési szeľĺ.tői, az elktĺlönÍtett áilami pénzďapból, a hel'vi

<inkormĺányzattól. a települési önkormĺĺnyr:atok ÍáraLásätól és mindezek szeľveit8l
kapoťt támogatás méĺtékćt;

f. a közhasz-nú szen,ezet ĺłezető iísztségviselőinek n;rújtott juttatások értéket, illetve
összegét;

g. a ktizäasanú tevékelrységről szó]ó ľĺjr'id tarta]mi beszamoiót.

Á. kozhaszniisági jelentést a'közlraszľrú szewezetkciteles a hirgyé.',et követo évben, legkésőbb
június 30-ig az alapitłány honlapjan kozzétenai,

x.
j|ríYILvÁ]YTÁR'TÁsI szÁBÁLYoK

Az Alapí:vĺĺny'mint kôzhasznú szerve7'et a céi szerinti tevéken1..ségéből, íjlene vállaikozási
tevékenységébő,ĺ szó:ĺmazó ber'ételeit és ráfordĺtásaiĺ eikü]cjnítette:r tartja nyíl.iĺĹn.

xr.
ÁZ AtAPÍTo OKIRÁT }ĺoDoSÍTÁSÁ

Az alapitó az aiapĺtc1 okiratot indokolt esetben. az alapítván'v nevének. céiiának és
vag.vonána!ĺ séreinle nělküi modosĺthaĺia.



xII.
3'Z ALÁ PÍTv'ĺtĺv vecszÜľnsr

lTff 1lx',-:äłJ.#iŤ:.'äľi,ff"|T,äf ';J;

XIII.
Z-ARo.RENDrrĺĺľzpsrx

Az ďapítvány- létľeĺönének és a jogi szeinélvísés.,valanint ktizhasznú jogríllĺĹs eln),erésénei<

*'ľtr't -1"á:.äľ;':#'."-jŁ*äľ'ťí''j..!äĺ"e":'. ;"*ž'uJ"'';iĺjĺä,ł.^,ta.bu .,.gy.,

í:Ľíilĺ#1"#äľ",lilí;ii*'ľ alapíh'ány bĺrósfi ny!Iĺ,áłtartásba r,étele után az tl]ta],a

itilť'Ti'ľ-ľľ'miikdĺlése 
fdett aztig1.észség, a reá iľríĺyadć szabiílyok szerint tcirv'.ényességi

A jelen Alapíto okiľatban nem szabályozon kérdésekbeĺ 
.a 

Jioigríri Tön,ény.kĺin1'v és azAlapítvzĺnyokra vorratkozó, eg,'eo jogszaĹ.ircĹ l""ä"n..zései iiletve az 1997-.évi CLVI. tv.ĺenđelkezésęi az irányadóak.

Tóalmás. 2008. máreius 6.

Äz .,r-}apín'án-v- bánnel1, okbói icinénŕj

:agľonł az a!apit.',án.vl céJoŁ*al azoncs.
Iord:tanl-



o s zĺ ľ.ąľ s ĺ; cÁn ľr o s co:.ĺo o zo x,Ö zĺĺ,,ł.s zľ Ú aĺ,.tp ÍľvÁľ y
(f25f Tóalmás, I(ossUTII UTCA2) Ađószánr: 1872193ĺ

Cég kivonat 2a1 3.03.12. .i hatá||yal

í Álta|ános adatok

.Ązonosító: l 39900880 l

Az opten áltÍ.|l gelleĘiit egyedi azoncsító !

Cégibmia: NonpIoÍit s Ź!erv.e?Et

Aiaku iás dáĺurĺa: 2008.09.03'

2 A cég elnevezése
oszĺ Napsuo.c.n poscolroozo rÔzrĺą szxÚ,ą'urpÍrráxv

Hatá ll,rłs : 2 Ú03. ] 0.09, -,.'

5 A cég vékhelye
]252 Tóahĺr{s. KossU].H U]cA 2

Harółyłos: 2 008.'t (J.Ü9. -''.

8 A társasági seerződés {a|apgabály, alapító okirat, ĺéteśtô okĺrat) keltě
2008.09.03.

9 A cég tevékenységi köre{i)

8810'08 ĺdöset fogyatékosok szlciális eIIátása bentlakás oóllili iFőterćken1ség)
Htł|úlycs: 2003.l0.09' . '..

20 A cég sŕatigtikai számjele
I 8721931-8810-569-13

Ílatályo.s: 20(l8.l0'09' . .''

21 A cég adószáma
1 872193 I

Hąta lyos : 2 0Ů 8'09.a 3. . ...

Adatok egyéb foľrás hi| :

S z e n, e ze t łl ey e : osZI NAPSLTGĄR Id ős gondozó Köáas anú A'lapítvánv
ľlpĺis: Atapitvány
Céi szerinii besoľoIás: smciális tevékenység
Cé! ieírłź-ł:Beteg \,agy egyediilálló idős enrberekgondoása, SzocÍálisaĺ rászoruló idósekanyagĺ
tárnogatása.
ÁIlapot:Bejegyĺctt
I{ěg7* e i ny i ĺĺ,lźn t ąľÍ ási szĺl.n : 3085i200s
országo.s nyih'ćntarÍúsbel i a:o nosí tó : 2366!f0Đ8
Elján b!ró'ság neve: Bu<iapest Kömyéki.I.ôn'ényszck
Ha ĺ á ro zą t s zá ta : 60279| f008' 1 ĺIÍ
.logłróľe emeikedćs dĺituna '. 2!08-10-0!

\Ý#đopĺe!.].hufoacpage.php?dst=cTTVcĺ$jY&!ang=$.g;6= 139900€801&'cafuffip=1z&datUnhFc3&dafuř€F20i3&coIde|=cíorg



Adaúrk más eg1..éb forľásbóI;
Képt'iseIő : Mész^ĺos Józseí;eInök.'
GazdáIkodási forna: Ę.véb alapÍtĺány.
A fenti adĺtok nyilrántaľtlĺsa nenl a Cégbiľóság hstáskörébe tařtozik.

Az adaÍok az opten Kft. Cégtár rendgeréb.äl Ž'áťmaznak'
amely eégek esetén a Cégkóz|önyben megjelent hivatatos adatokat täíta|mazza,

más gervězetek esetén egyéb forľásból gármazó hĺvatalos és gyíijtött információk |áthatók'

Lekérdezés ĺdőpontja 2013.03.12 08:49
Uto|so fe|do|gozott cégközlöny megjeĺenéś dátuma: 20í3.03'07.

AdaÍbázis uto|só aktualizálási dátuma: 2013.Đ3'12 a8í9

Wlcpien.nu,,ioadFgé.pho?cbst=cTrycKNY&lmg=&cĺo'=1399@8€01&datwtrp= í2&datUTťFo3&dafurneF2013&ďdg=oĺťér





L. ęz . rn el( ebl eŁ

Hiánypóttás

Az alapítvány anégyéves és az e\ejétől fogvatgaz kicsiben, dt
mindig adomány ozlott é s üryi ntézéseket és tanác sokat nyúj tott.
Tóalmáson kezdttik később Budapesten fojtattuk. Célunk az
volt, hogy minden támogatás nélkü| a rászorultakon segítstink
és tanácsokkal ellássuk- A mai napig nem vettĹink igénybe
semmifele állami támogatást, igaz nem is kérttink. Most
szeretnénk komolyabban foglalkozni az idősebbekkel,
szeretnénk nekik egy itodźú nyújtani, ahová bármikoľ
bejöhetnének, elmondják panaszaikat, Yagy kéľéseiket. Egy
stabil hely kell, ahová be tudnánk ľendezni fax., telefon.,
inteľnet használati lehetőséget, később zold vonalakat kérni. A
lehetséges támogatóink részérę muszáj egy stabil hely, ahová
el tudnák küldeni az adomźn5ĺaikat és mi tovább tudnánk adni.
Ezéĺt kérem a tiszte|t bizattságot, hogy támogassák aZ
irocĺaheiyis ég kérelmemet.




