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Tĺsztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

Az oszi Napsugár Idősgondozó Közhasznú Alapítvány új, kedvezményes helyiségbérleti díj megá||apitźsára
vonatkozó kérelmet nýjtott be a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft..-hez (1. számri melléklet),
melyben helyiségbérleti szándékátfejezi ki kedvezményes bérleti đíjfizetése esetén.

Név: Székhelv: Adószám: I(épviselő: Insatlan címelmz
oszi Napsugár Idős-
gondozó Közhasznú
Alaoítvánv

f252Tőa|más, Kos-
suth u. 2.

r87f1931-
1-1 3

Mészáros Jó-
zsef

Budapest VIII.,
Koszorűu.ff.
36m2

Az A|apitvány a Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csopoľtjának nyi|vźntartásában, mint bérlő vagy volt bérlő nem
szerepel, tartozása nincs.

A civil szervezetek helyiségbérletéľől a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt a Humánszolgźitatási
Bizottság javaslata alapján . Az erĺe szóló felhata|mazást a Képviselő-testtilet és szervei Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatfuő| szőllő 19/2009. (V. 6.) önkormányzati rendelet 45. $ (5) bekezdése f . pont m) alpontja és
a 3. pont d) alpontja taĺta|mazza.

Az oszi Napsugár Alapítvány a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tulajdontban tlir|ő Budapest VIII. Ko.
szoľú u. 22. szám a|atti 35289/0lNI hrsz-ú 36 mz alapteriiletű utcai bejáľatu füldszinti' nem lakás célú helyĹ
séget kívánja kedvezményesen bérbe venni. A kérelemhez csatolásra keľtilt az A|apitő okirat, a|źirási cim-
példány és a Fővárosi Törvényszék kivonata (l. számú melléklet).

Az A|apitvźný 2008-ban alapították Mészáros József kerületi lakos elnökletével. Tevékenységet mostanáig
nemvégzett. Az a|apitrány cé|ja a fővárosi idős és gondozásra szoruló, valamint egyedülálló emberek gon-
dozása és anyagilag, illetve adományokkal való támogatása. További céljuk ztj|d szźtm bevezetése, amin az
idős emberek jelezhetik ľászorultságukat, amit az a|apitvány munkatiírsai leellenőriznek. Ezen feladatok
ellátása céljából igénylik a helyiséget, amit iľođaként, illetve ľaktárként használnának. Az A|apitvány, e|-

mondása a|apján tárgyalásokat folytatott a Globus Zrt.-ve|, a Richter Nyrt.-vel, valamint a Vöröskeresztte|,
akik adományokkal tudják ellátni a jövőben' Az A|apítvány elnöke nyilatkozott arról, hogy az adományosz.
tások alkalmával előnyben ľészesíti a józsefuáľosi idős ľászoruló lakosokat.

A Budapest Főváľos VIII. keri'ilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének f24l20|2. (VII.05.)
számű hatźrozatában rendelkezętt a civi| tevékenységet végző szervezetek bérleti dij.álrőt'. A határozat 23.
pontja kimondja, hogy új béľbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves mértékę a helyiség AFA nélküli beköltöz-
hető forgalmi értékének a6%o-a. Amennyiben aszervezetaze|só éves beszámolőjáta szakmai bizottsźę
részére benýjtotta, és azt a bizottság elfogadta, az Önkormányzat Túajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi lakosok éľdekében folyta-
tott tevékenység szerinti kihasználtsága fi.iggvényében a2I. pont a.), b') vagy c.) pontja szerinti (a helyiség
AFA nélküli beköltĺjzhető forgalmi étékének  oÁ-a,2%o-a' illetve a mindenkoľi közös költséggel vagy uze-
meltetési költséggel megegyezó összeg) méľtékre módosíthad a, abér|eti szerződés egyéb feltételeinek válto-
zat|anu| hagyása mę l l ett'



A béľleti díj megállapitása az onkormányzattu|ajdonźban állő, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbe.
adásának feltételeiről sző|ő 17/2005. (IV.20.) számű önkormányzati rendelet 13. $ (1) bekezdés, és a
f24l2012. (VII. 05.) számű képviselő-testĺileti határozata szerint a helyiség nyi|vźtntartási értékének figy"-
lembevételével toľténik. Az ingat|an becsült értéke: 4'fI7.000,- Ft. A hivatkozott képviselő-testiileti határo-
zat 8.a) pontja szerint nettő 25 millió Ft alatti, legalább 12 hónapig nem hasznosított, iires helyiség tekinteté-
ben a bérleti díj megállapítása a beköltözhető foľgalmi értékI|%o-ának ťrgyelembevételével kerül megállapĹ
tásra. A Kisfalu Kft. a helyiséget 2012, februźr 9-én vette birtokba. A tevékenységhez (iroda, szociális és
kulturális) tartoző bérleti dijszorző 8 %o, azaz a szämítot1bérleti díj összege 19 '679'- Ft/hó+Afa.

Civil tevékenységet végzo szervezet esetén a szorző 6 %o, azaz 14.760.. Ft/hó+ Áľa. e vízőrźs helyiségre az
Önkormányzat közös költségfizetési kotelezettsége: 8.800.- Ft/hó. A helyiség ľendeltetésszera hasznźiata
alkalmas.

Javasolom a helyiségbérleti kérelem pozitiv e|birá|źsélttekintettel az A|apitvány źůta|tett felajránlásra.

Mindezek a|apján kérem a Humánszolgáltatási Bizottság javas|atát az új, helyiségbérleti kérelem ĺigyében.

Határozati javaslat

A Humánszolgáltatási Bĺzottság úry dönt, hogy javasolja a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottságnak
az Oszi Napsugár Idosgondozó Közhasznú Alapítvány (székhely: f25f Tőa|más, Kossuth u. 2.; adőszám:
1872|931-I-13; képviseli: Mészáros József) kedvezményes béľleti szerzódés megkötését a Koszoru u. 22.
szźtm a|atti (hrsz.35f89/0lNI) 36 m2 alapteľülehí, nem lakás célú, utcai bejáratű ftjldszinti helyiség tekinte-
tében a beköltözhető forgalmi érték 70%-ának 6%o-a, azaz 14,760'- Ft/hó+Afa összegével egyező bérleti dĹ
jon.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. mtĄls 2I'

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetőĹáblán honlapon

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási IJgyosztá'|y,Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. május 13'

Lu^ tLą _
dľ. Bojsza Kľisiłtina
uglosztá|lvezeto.
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Táľgv: Budapest VIII. Koszorú u, 22.szám
alaÉí kedvezmén1'es bérleti díjon tÔrtónő
bérbeadás vélemén1,ezésének iigye.
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Az isz'l NAPsUGÁR Alapítvány (székhely: ;;;-;;:;,*^';;il'f 
"., 'Aĺlószím:1872193t-l-13) eĺnöke ]\,ĺészaros Jlzsef béľber'ételi kérel'met nyujtott be az

Önkonnányzat futajdonában á1ló a Buđapest Y[[., Koszoľrĺ a.2f. szÁm alatrl 35289ĺ8/Aĺt
hľsz-ri 36 ľn, alapterületííutcď bejĺiratufiildszinti, nem lakĺłs célú helyiség l,onatkozĺísában.

A hel1'iséget a Kisfďu Kft. önkoľmaĺyzatlĘázkezelť: iroda2012. fębľuár 9-én vette biľtokba.
Az Alapítvłĺny iro-dď ter,éken1'ség célara kíva.ĺja használni a helyiséget, męi},.ben az
Alapítvány ĺigyeinek intézése, valamint kapcsoiattaľtas a gonĺJozoĺtakkal tölténne.

Az ősZI NA.PSUGÁR' ÁlapÍh'ány kéĺelmóhez becsatolta a Pesi l,1eg-vei Bíróság Végzését.
az A|apítô okíľatot, az elnök aláÍľĺísi cíľnpéIdĺfuryát, vďaminĺ az Alapítvźny 

'ž"t*uitevéken'vségéľől szójó beszĺmolót. A.z Alapíwárry legfobb célja' hogy az iaas és gondozásra
szontló embereket segítse, adonán1rckkď támc]gassé.
A helyiséget kedveztnén;'es béľleti díjon kíĺlínják béľbe venni.

A vízórás helyiségre az onkormĺínyzat közös kö]ts égťlzeÍésikötelezettsége: 8.800,- Ft/hó

' A 35289ĺ0/A/1 fusz-ú 36 m2 alapteľületii nenr la!ĺĺs célú helyiségnek az Ingatlanvagyon-
kataszteĺben nyilvantaľtoťt becsült forgďmi értéke: 4.2Li,000,- FÍ. Á ue'l.ti- aĺĺ
meghataľozása a foľgďmi éľték 70%-nak figvelenrbevéteiér'el keĺül megállapítasra. Á
hel,viségben fol)'ĺatott (iľodą szociális és ku]|rľa]is) tevékenyséBhez tartpió beľteti díj a
nyilĺĺĺĺtaĺ'tási éľték 8 %-a, azazaszáĺniLott bér:,jeĺi díj: 19,679,- ľĺĺo+Áĺa.

A kedveznré.nyes bérleti dĹi osszege 224I2aÍ2. (}TI. 05.) számii képvisel<i-testuteti hatfuorat
VI' fejezet 23. pontja értelmében a civil tevékenységet fol-vĺató szeľvezetek részeľe új
bér' beadá s esetén 6%, azaz L1'7 60.- Ft Ih ő+ Afa.

TájékoÍatjuk' hogy a Humánszolgtiltatási Bizottság 1082,/201l. (XI. 30.) és 1057/201l. (XI.
1ó.) szamú határoz.atainak d,), e.) és f.) pontjaí tekinte.tében a Kisfalu KÍt elbírálási' vizsgłati
ill'etékessége nern terięd ki.

-....*.:.ľ1l:.l::..1lľ"ĺ-l]ľľ.J:11"ľ.ľ.ľ'ľľ;l.]l'.*.,.*.,"*****i*iłi]é;*ir]}}:*i:i?ił.:'jni}'\::j,]::).s.
'] 033 EUĐAPEsT. Lc5oĺ'jci '.j. 2' ĺTEL.: 333'ô78 j FÁXl 334.Ü939

Aĺiisf Áľdl 1365 7 i iý.2.12, CÉejssvzéK5ZÁL4: Cg, Ü 1.as.2ó54ó3



Kérjiik, hogy a l{umaľrszojgiíitatási Bizottság đöntéséĺől Tĺłľsaságunkat értesítsét lrogy atulajdonosi hozzajásu|ás érdekében tovább ĺeijeszthes.siik a Városlazdálkołá.ĺ e, ?énaigyiBizotlságfelé au ósZI IÝAPSUGÁR Alapíwány ĹJrehrét'

Közrenrúködésukeĺ és tájékoztatásukat elcĺre is köszonjtik.

Budapest' 2013. nrłíľcius 25'
Tiszteletiei:

IľođavezeÍő

ÜÍel|ékleÍek!



Mészáros József vagyok az őszi Napsugár a|apítvány elnoke.

Célom az alapĺtvánnya|, hogy az idős és gondozásra szoru|ó va|amint egyediilá||ó
emberek gondozása és anyagilag iĺłetve adományokkaĺ vaĺó támogatása' 

.

Efúton sueretrrém a segítségüket kérnĺ a Koszorú utca 22. szám a|atti üzlethelyĺsé$
bérlésében. 

i

Alapítványi irodaként szeretném haszná|ni, aho| az alapítvány ügyeit intézném és
egyes adományokat raktároznék.

Az irodai haszná|ata a|att értem azt,hogy a|apítványĺ papírot
szerződések,számítógépen Vezetett ügyeket szeretnék intézni, és.nem itt venném fe|
a kapcso|atot a támogatottaĺnkka|, egy prĺvát a|apÍtványĺ irodát szeretnék.

2013.02.06-án megtekintettem az Ĺiz|ethelyiséget és meg|átásom szerint,hogy
irodaként tudjam haszná|ni kisebb fe|újítást igényel.
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Bérĺeti díjja| kapcso|atban szeretnékérdeklődni, valamint a kiszabäsáná| kérem
vegyék figyeiembe a közhasznú tevékenységet.

Megértésüket e|őre is köszönöm.

1/árnm trá|aczrr[,et

ÜdvcizIette| : Mészáros józsef

Tel: +36701668-37-13
,,' ,/ ,Í.

.' .,,,,:.|.,..,..,, . .,żL".

&ałłmuoÁn
*1ď#H;:í',ľ".
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Pest ł{cg-ve! Bírĺiság
13I>k' 60.f79l2aÜ8ĺĄ,

I

liEGzÉS

A Pest megvei Bíĺóság az Ôszĺ l\apsugár ldősgondozó Közhasznú Alapĺtvány elnevezésti
alepíť",ál1yĺközhasznú alapítr'ányként Ai|,ĺ 3085 szán aia1t n,vilvrŁłtartásba 

"eszí.

1' Ąz alapítvilly neve: oszĺ Napsugáľ ldősgondozó Közhasznú ÁIapítván1

2. Azďapiwán'v székhelye: 2?52Tóa|má; Kossuth u.2'

3. Az alapítvány képviseiőjćnek neve: Mészáľos József (elnö|t)

4' Az alapítvany képvíselőj ének lakóhelye: 1086 Buĺtapest, Koszoľú u. ?5-27' IIĺ14.

5. Az alapítr'any cé|ja: Beteg vagy' eg-vedĺi!áilĺj idós emberek gondozása. SzociáIisan
ľászoľuló idősek anyagi támogatása.

.Ąz alapítválr1' típusa: a|apítv.ány

Az alapítv'any vagyonÍ'elhaszná]ásának módja; az índuló vag1'gn ieljes egészébe:l
íeihasználható.

U.

7.

8. ]\iyílt vagy zźrt alapíwán.v: nyílt

9- A kezelőszeĺv tagiainak neve és laiĺohel5,'e:
Mészáľos .Iózsef (elnök)
lHajor Lász|łi
Hosszú Ágnes

1086 Budapest, KoszoRi u. 25-?i. Il/11.
1086 Budapesto Koszoľli u. 25-27. Iĺĺ!4.
1113 Budapest, Zsombol-vai u. l l.

) 2. pont.;ába:: ioglaltaknak

L0. Az dapító okirat kelte: 2008. szepternbeľ 03,

ĺ l. ĺ\z alapítr,rĺły ter'ékenységi k<iĺe: 8. szociáIis Íevékenysóg

Az alapítváĺy kozhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 2ó. $ c
megŕělelő tevékenységére fig1'.e1emmel.

A meg.v"ei bíľóság a jelen végzés egy péidany.át megkrild: a törr,.ényességi felĺgyeletet
gyakoľló i1letékes Íöügyészségnek.

Iájékoztaĺja a megyei bíróság a képviselőt aról is, hog,v a krĺzlrasznú szeĺvezetekrol szóió
ĺ997. évi CLVI. ĺ'.22' $ (4) bekezdés eloírja, hogy a közhasznú szel\,'ezet 60 napon beliil
k<ĺtejcs kéľni a közhasznú jogállas {öľiését íil. alacson.vabb ktiz'liasznúsági fbil:ozaĺba tölténil
átsoľolását. ha miiködése a tör!'ény 4-5. $-ban foglalt kitéĺelelorek nen feiel mes'



Pesf }íegyei l}írósĺíg 2
t3 Pk. 60.279t2$08/1.

A biľóság tájékoztal.ia az alapítót' arol is. hogy a túIcldait negielött adatokl-"an belióvetkezen
válrozást k<jteles a bíľóságnak be.ielelrteni.

;{ r.égzćs-eilen akéĺflezvételĺol szärrított l5 napoĺ be-liĺ] fellebbezésnek van hel-ve a Főváľosi
ItéIőtáb|ábaz, rnely'et 3 példanyban írásban eĺľlél a bÍróságna! kell benyú-itani.

ĺ].ÝDoKoLÁs

Kérelmező kcĺzlrasznú, alapítr'ány nl'ilvántaÍtásba vétr'Iére kéľeimet teljesztert elő. Mivei az
aiapító ckirat és mellékletei aPtk.74lA. $ és az i99? ' é'''i CLVI. tv. e]őÍĺásainak megfeieltek,
a bírtíság az. 1972. évi IV' tv. 5l. $ alapjan atkďmazanđó lziIggO.IM sz' ĺe.nde]et szerint a
nyil vántartásba véÍelt elľendelte.

Budapest, 2008' szepteĺnbeĺ 08.

Dľ. Timáľ Csilla sk,
megyei bíľósági tiÍkáľ

A kíadmány hiteléül:

ĺ :'.. '.!. r.i' -''lr
Moluícsi Isťyáĺmłi
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,i"'"'Ji')i 
.:;nľ,, 

'ĺ;:J'ĺŁľ;:''"..ľä:'i " K,ozheJnĺr

ř.ffi:;:ľJřŤł.läÍi;äi1?;,'łi:::',,T;. ..ä*.)?".* muĺĺsrię*c.*ążg*a'.ĺ*}b#;ť.t-
. _.-_ i..i_.r.4..:-',_.:r.:' :1..,. .

I. 
-...s',.ĺ.,".i.;;.'';,'..;-5.;;'*J,:.;.,;.

Név: Dľ. Szamosvári Feľenc
An.: Kompa.Gl'zella
Cím: 1084 Brrdapest. Német utca 23.

ĺz,+l.*plraÁDATAł;:. .iłĺ;.. 
l;]i;

il.
az ĺĺapÍĺveiÝY ÁDÁTAI És cnĺ,.r.ł

. Íé:ĺáll';:.'..' .,
i',r-:----i--;3| !|łjiŁžaš!ż: i*"-----.-...,..i^ ::

ŕ,1

I

r'.Ąz Alapítvány nev€.. oszl ł-apsucÁR laĺsgonĺlozó Kiĺzhasznri Álapíťv'ánĺ,
1. y ťaeítvány székhelye: zzsz rĺuĺ**,nii,utt, ut.u z.3. Az.ĄIapífvány jogállása: az alapito',4' o.näio;ng szeméiy, ktizlrasanú szea€zeŁ4. Äz A|apítvánľ időtaľfama: az iiapĺtv,ĺny.ho]t.ĺ"o,aĺun ídőre jön lére.
ts;.'tr.#3ľJľány 

taľtós közéľdekiÍ lĺł"ĺ-u'ä ezek megvaů*,t,ĺ,ol.a"łeben kifejÚett

A.) Áz AJapírvany tartós kiizéĺdekri célja:

äil:äJlľ. 
egyedri]álló jdős emberek gondozĺĺsa. Szociáiisan ĺiiszor'uló ictősek anyagi

B.) Ąz Alapítván1, tartós k<jzérdekti céIját az'alábbi' konkréĺ tevékenységeÄ:kel valósítja ľneg:
'Beteg r'agy egyedüIáJló iđ<i-s e.nilberek ejlátása, gondozása, msntá1is és an,vagi tzímogatása'eg,vsz'eľi, segél5,52ę'ii i.ifizetśsek folyósíiásávaj, i.iĹ*ĺ"i...*e."..i.''l"*ää."*".

'6' Az '\lapítvámy jellege, közhasznri jogáIlása:

Ąz ł'lapíw*ány a bírósági. n.v-i.r,láĺtanásba ."'éĺe]i és a 
\!1haszľłú jogĺáilás ÍIregszerzesét

[äff':'ä.-"''**i'.i "Łul. 
tĺirv ény iřł "*^l,. ..; pont.i ában ľ"i..,."řiáiiu uj ňáa.Á;

SzociáIis tevékenység. családseg:tés, iđőskorúa]ĺ gondozasa.

Az Alapítvány n.;itott' ,ahhoz bfumeiľ bejft'lđi' vagy külftĺldi teľl:részetes személy, jogiszemély r,ag1,. 
"iogí személviséggel n-n, ,.ná.il,ó ző gazđaságl társaság csailakozJrat, ha azAlapíľ',iíny céljaival .g;,..t.n e' 

_"'"t.. 
elŕbga-d.ją ĺámogaini kívánja.

;:1ŕłl''.*Ęff'''ä:-::Í:*fifľlás eifogadás&.oI, igy az.Ąĺapítványhoz vaió csatiakozásró]

.Ąz ÁIapíiĺ'án,v tamogatója kiköĺheĺi. hogy az álĺala juttatoti pé;rzbeli. vag-v ter:nészeibel'i



adomány lcszbení. vęy eglćszbeni íejhasz;láiŕrsá.a kiáróiag az -.\!apíĺvá::y céIĺaiĺ be]ĺiiikonĺĺÉ: cé] éľciekćben ke:iiihet soľ.

Á csatla.kozók táłrogaiasuknak. az Aialitvárr;, riszére 1ĺlrténô beÍlze:iésével. átadásár,al uen:váInak Alapírólĺka, tehá,l oi;,an jogo.sít'ŕnyołaĺ ĺi harásk<jrĺiilĺet 
""*l..,.,i..iĺrek. anrelyek al,onatko'.ó jogszabál1,i rendelkezéšek aląrjan kizarćlag az,\Iapíto ól.l,^*.ĺ'l"pĺ,oként atáĺróil]etve az alapítći jogok g;ĺakorlásá;; kĺjei;li szenélyeket, szen'szeteket il]ethetne.

Az Alapĺtván.v működése n,vjlvános. szolgálÍatásait a céliaibó] adódĺĺ k<it<ittségekiigveleľnbevéteiével bárk! neĺrľe. fajra, el"iio""u' szź,tmazásra vona{kozó vag,v egy.ébbánĺliiy.en jeliegű joge]lenes megk'i,iionbcl'tetés néikĹĺ] igénybe vehetí'

Az Alapítvány miłt köáasanu szewezetr"á]jalkozási tevékenységet csak köżaszĺrú céljainakmegvalósítiĺsa éľdekében. azokat nem veszélyeztetve végez, galdá,lkodása soriín eléľieĺeciményét nem osztia fel, aň az alapítván!'i célok ĺnegvalósítĺására és a közhaszrrútel'ék enységre foľdíija'

Az ń.lapíĺĺ.ríny közvetlen politikai tevékenységet nem folyĺat, szerirezete páltoktól fliggetlenés azoknak ant,'agi támogatríst neĺn nyúji.

az,łI.,łpÍľvľĺ,Y v.Ą G Y o}'A
Induló .ĺ,ag,vonként az Álapltó 500.000,-Fą azaz otszázezeľ forin.rot bocsái je'Ien Alapítóokiĺat alĺííníbávď egyezo id<ĺłontban készpénzben az Alapltvány ..na"ir"ł.e,.. mely-nek
1ęa1aay1a"azálapító jelen Aiapító okirat mellékleteként csatoljá 

" 
l"iei.*J"1,es bank altalkiadott hitel es ígazo|ást.

Az AJapító löľzsvag);ont nem.kulönít el, az ĺ\iapíivánJ.ĺeljes vag1'ona- v'alĺľnint ezen Vagyonhozadékai az alapítványi cé]ok megvalósulását 
''olgai1uk.;;.ä;ňä; vagyonát aKuratóľíum az Álapĺtó í)kiľat keľetei között szabadon 

. 
hasżnálha{a frl.

Csat]akozás esetén az ezáItal ke]etkezó anyagi foľrásokat is az a:apífuányi céloknegvalósításĺíra kęll fordíiani. Az Alapíťvĺíny ĺarřogatasa ĺ<ĺrfén]ret készpenzłel, í]]efue acé'ok elérését krĺzv.etlenül segítő s'oisaltuĺÁot, 
_ 

;ä;ä;äľ"',íelaján1ásával'

ÁZ ÁLAPÍT\,'Á]YYI \r"ĄGYoľ ľrlYłł.sz,ľÁtÁs.t, .Ąz ÁLAPÍT\,AI\-Y
Gŕ\zĐÁLKoDÁsA

Az alapítványi vagyon feilrasznalásaĺil ą kuĺatóriumi ugok szótöbbségi ĺJöniéssel donrenek.Szavazategyeniőség esetén a hatźsazatl javaslaioi elvetei'tnęk kell tekintęni.

ĺŁ alapítvőn1Ą vagYon feihasználásálak mócja kör,eti az Aiapĺtó okiratban Íělsorolt céiokmegrlalósítasának vďamint, 
1evéke:lľ1lget tlĺeiteseneł jeliegét. .ł" .looir.,*yi vag1onfelhasanĺílĺísa pá1.ázatoiĺ kiírĺísa, szociáňs segely tľi..ĺ-i",."!"J 

'^*"gäiä', 
ľ"'yósíiása é'stennesz.etben:i jurĺatás nyú-itása ĺg.ĺ' toĺenił . Ą páIy-ázatoĺ kiírasáräi és e]bírálásánakrencijéľől l,alaľninť hatćlrldejeroi'. az ese'ti tárnogaĺásoi 1bi-vósÍtásá'ól és a- teľmesz-etbenijuĺa!ások bí:ĺosíláseĺróĺ a Kuratódurn .lĺint.



Az Áiapíivári, az alapi1vźn}roka és k(;zirasz:rťl sze:.r,ezeĺekľe lrii,.:.Jetlkoi cír,,śni.es ĺogszalrĺi'i1,ie I o Íĺaso kr a k n:e gle l eJ ćĺ en gazĺt í,lko cĺ1k:,

Az Álapítvány mint kĺjz.lrasiinú szervezet a gazdálkoĺiá.sa sĺráll eJérc erecnćnyćt nrliiLosztha'ja ťé]. aa az aiapíľ;,án.v'.i céIok megvalósíiÁára fordítja.

Áz .\lapĺiv.ány mint köáasznú szeĺvezet az ,é.i1an.tháaartźls allendszereitrĺl - a normatívtámogatás kir'ételévei - csak írásbei! szeĺzöies alapján .Á'.siň;" ĺárnogatásban. ĺ\szerfődésben meg kell hatáľozni a támcgatássai va]ó elsz-ááolá, ĺ"],e."i.it.. ľniclját.

Áz Alapítván;.. nrint közhasziú szervezei ĺíltal nyújton céi szennti juitatások báĺki áIta]ĺnegismerhetők' az AlĘtł.áĺĺ álĺpl nyújtott juttatásokat, szolgáItatásokat lsľĺerťe1ő íľásbeiitájékoaatókat' az Alapltványj műkodésére vánattozo aá"tokaT .,ul*ĺni." beszán:olókat aKuratórium e]nöke az, alapít'"'án1, 
lonrapjrĺn lozza nyłlviínosságľa a szolgáitatrásck ésjuttatások, vaJamint az Alýr.ány' nyllvános *,itoaĺ.ĺn.t uioo..ĺ.äo é'i rnegisnierheĺóségeérdekében. 

vrZ.LvcrLGJg g} l

Áz Alapítvány mínt k<izhasznú szeľv'ezei a ibleltĺs szeméiy! a tĺiĺlrogatóÍ, va]amint esz-e.mé'1ek hozz'atartozóját - a bzirki által megkötés 
'élńi käň":äł. szolgáltatá'sokki'ĺételćve] * céI szerinti jufťatásban nem ĺészęsíilĹu.

Az Ąlapítv'.ĺín-v kozhasznú szeľl'ezetként \dltót. 'illetve más hitejviszonr megtestesítoértétpapírt nem bocsáthat ki.

ff.*lä?T:ľř,rrrúködéséve] 
kapcsolatos iratok nyiivánosak. betekinĺést a kuľatóľium

AZ ALÁPÍT,i/Áľy szpRvoZETEh ĺwUKoDEsE, Á KURĄT.RILTil'{

Az Alapíĺó az Ą1apítváJly.]:9fooo, áltď;ínos i]gydiĺnt<ĺ, iigyintézĺj, képvisetií és kezelőszen,eként a Kwatłiriumoł bízza ĺneg.

Az Alapítváay célainak'meg:ďósításárói, az alapíĺvźm.yi vagyon kezeĺéséĺol és a céjoknakmegÍ.elelő felhasználasĺíróJ' a Kuľatórium gáncostoáin

A Kuratórium - a jogszabŕt,Iyglĺjl|al n:leghatiáľozoťt keletek kozött - cĺnáiloan dcĺni valamerurý.az .\iapitv tłr.y ľzr vona Ĺkozó kérđésben.

,A Kuľatóium haiĺtczza ľ..s .1 
jelen Alapíti okíľat rende]kezéseirek megťeie'oen azalapíĺvĺínyi vegyon keze]ésónek't-eladatait. u uágyo' ĺelnasznjiĺsao;Ň;;;. j, az alapítványicélqkat szolgíí]ó gazdálkoĺlás feitéĺeleit.

A Kuľatóriuĺn döntési jogköre fenriek alapjĺin kiterjed:

a.) .Ą célok eléréséhez szriksćges- feiadaĺok meghatĺiľozásaľa, a végrelrajtás rnegszeĺ,ezćséle,b.) .Ąz alapftván1,i r'ag},-on bővítésére. megőržéséľe' kezeldséĺe -"on.íto'J. 
alásfoglalá.qokÍrleghoz?Í'allćĘa,

c.) Ąz A|apítvári,r' cé'Ijaĺvai ĺJsszhangban tevékenyke.1őŁ 'illetcleg az alapĺĺ'.an;''i célok



megva]ósulá-sái eicseg!tők ľćszćľe ösztöndi! negiaráľozására. oúai'ĺéiésere. ŕ.olyćsitásála,d.) Áz eiozcj évrőĺ kćszíteĺt beszánroíó 
.jelerićs. 

v.ďan:ínt a kčzhąsznlsági ;eler:ĺŕ.teiĺogadásáľa'
e.) .Ąz A lapĺtr'ányŁoz vaiĺ1 c satl akĺ-rzás e i |o gadĺisára.
f ) A. K.';ratóriurni ta-eoi( ós a munltłszeľvežłĺ tlsztségviselŐi ĺlrjazäszinak es kclĺségtáĺítésének
3|f9sadására és ne.eáilapíty17 3nal a megköĺéssei, hog;": a turatóľjun tagjai ĺészéĺekĺzáĺćIag abban az eseiben és kízĺíĺóiag o.ivan 

-ménékben 
ł1,"ujĺható J'.,;*ĺJn*g,. ľb!-vósíthatókôltségtéľítés. ame1ry az alapítván,v taňós-közérdeloĺ céljá:lar *ęuło.i.a,a, és közhasznúievéksn;ĺsége kífejiését sem:nil'ven fonnában íem r,eszélyeztelís.) A n:urkaszęrvezet nrĺĺLködésének. feladateinak *"gĺata*,J.,ä,u, e1len<irz.ésé;e.

h.) A kör'etkez<i évi kcllĺségvetés elťogaciásáĺ a. 
-.ÝĐ^rÉ!B.vĹgÝ'qt

Az Alapítr'ĺín'v Kuratóĺlunráĺak taglétszíina - az elnököt is beleértve - 3 Íd. A Kruatóĺiume]nöke és tagjai az Álapítvźl,v ĺnint kĺizhasznú szervezet vezeio tisztségvíseJ'ői,

A. Kuratórium határozaĺhozatalábarr nem rlehet ľeszt az a személy. aki lzgy ak-inek kôzelibozzátaťtozója, éIeĺtríxa ahatfuoząt alapjan kötęlezęttség ł?gy fel.íást uŕt ĺn"nt"siil, uug1',biíĺmiiven mas előnyben ľeszesi;l, ilieive a rnegkôtendlő j;g."điilJľĘ}eoten, érdekslt''Nem -minosĺil elcĺny,nek az Aiapírváĺy minĺ liôzhaszľrú- ,ź,ő"."t .ei-š,".,ntĺ juttatásai
keretében a báľki áitď megkötés neltĺi! Ęén1'be'vehetc nem pén"l.ľ .'olgatuta*

A Kuľaĺóríuľn elnöke és- iagiai az Aiapítvany Kuratónuľnában az Aiapítván;ĺ javára végzetĺtevéken.vségiikért a 
.Kuratoriuĺn ältai 

'ĺneghatározott 
mćľtéku ĺsaeletdíjban éskciltségĺéľítésben részesülhetnek.

Á Kuratóľium sztikség szerint, de legalább évente eg),.szeľ 
'Ąrt 

ij]ést'

A Kuratóľium einrike gondoskodik a kuraióriumi üIések íriisbeli összehíl,asáró1,' anapiľenđlrek és a javaslatoŁrak a'terv'ezeit iilés időpoptjáĺ megelozá:í 
"** a kuľatóríumitagokkď és az egyéb éťjntettekkęi r'aió e.ltĺzetes, ĺrasueii łłĺzleseřol.-_- 

. ..*...

A Kuratórium lntáĺozaÍait egyszer.tĺ szótöbbségi döntessej hozza meg, szavaz*tegy-en1<ĺ;ség
esetén a hatĺĺrozatĺ javaslatot elvetertnek k€ll tekinteni. .Ą Kuratóľium7*o, nata,o'atłepe.,
hą iilésén legďább 2 tagla je.len r'an.

Az elnök a Kuřatóřiun] riléseir<iljegyzőkön'ĺvet ]césaťtet. és írásba foglďtatja a hatáľozaiokaĺ.valamint r'eueii a határozatok könyvét. A határozatok kdnyye lrľ61ai,^|i;Kňä"*
döntéseiIrek tar'talmĄ icĺőnontját és haiáiyát, illetve a dántést 1ámogatók és e]lenzőksámarłĺnyát valamint személyćt.

A Kuratórium üIése' az oťt készüjt jegyzőkönyr'ek' va]amint az alapíĺ*-źny rnűkôĺĺésér,el
kapcsoiatban kelętkezen iľatok nyilv:anosák.

Az Alapítvlán}, Alapĺtója és az elapírvzĺn y száĺnźrafeiajrŁĺlast ter,'ő személyek. valarnint ezek,naz:zátartozói 
ae Álapĺwán;tó! ĹámogatásÍ nem kaphainak.



.{ Kuľafó riiĺm ŕĺłgiai:

Elnĺĺk }íészáľos József
Ąn1'ja neve: Fi Mária
ĺ akik: 1084 Budapest. Kcszqľú utca25-27.l,Vi|.

Tagok:
ĺ. il{ajoľ Lászlĺi
.Ąĺ-"ja neve: FühľeI Aralika
Lakik; l086 Budapest. Koszoru vĺcaf5.27 . IIl1,4.

f. ľĺosszú Ágnes
An;.ja ne.''e: Árpád Eĺzsébet
Ĺakik: 1i 13 Budapesĺ, Zsombolyai utca l l.

Áz .Ąlapítvĺłn-v* képviselője és a Kuratórjum bankszĺĺmla felett rencíelkezni -iogosuli tagjai uÁlapŕióval nem ál]hamak hozzátartoizői u*gy i,.ĺ.*;ly.'' .c.';jb-;ů;;äieľenoeltsegi .,.ag.vősszęferhetetlenségi viszonyhan, egyben u.-.ł"p'tĺ.e' n,,žotuno^,,'ł^luän, * Aiapítivaibĺíľmiiyen ftigg<ĺségi v]izonľb'an;ĺĺo.v:*^elľđ többségikben nem ]ehetnek a Kuratóriumta$ai' ezen személy'ęk.meghatározó^uero1itsi az Atapíw-ĺiĺy mükcjdéséľe va]amint aKuraróľíum ter,ékenységére semmilyen fonnaua,l nem g;lakorolhaĹnak.

A közhasznú sze]-Vezet megsztintét kovető két évig nem 'lehet más közhasznú szeľ\,ezet l,eze1dtisztsśgr"iselője az a szeméI,-*, aki o.tyan trizhaszľrí szeryez*tnól töIt<iťt be . aľmaJ< megsziintétrnegelőző két évben legalább egy evig - o",*,ő.ii.',ég*, ;.ř;;."oi'ä rendjśről szó!ótorvény szerinti köziartozását nem egyä:1ĺeue ki.

A vezető tisztségviseló'' ijletve az ennek jelölt szeméjľ kĺjte]es az Aiapíťviĺny.t e]őzetesentájékon'ahi arľóI, hogy* ily.en tiszfséget 
"gyiä.1.íi"s.*Ĺs,kcĺzhasznrj',,"*"..tnél is betöli.

ĺľľrvtcłtlŁ BIZoTTSÁG

A Felügyelő Bízottság ellenŐľzi ^, a|apí,;vźny rnűkc'dését és gazdákodĺĺsát. Enĺek soľán ar,ezető tisztségr'iselőktĺĺl jelentést, a izer,.ežet' mi:i|aval1ioĺ-ĺĺ. il];ä;*zĺatási vagvfe]világosĺtást kérhęt, tovább á' akozhaszĺn}..""'""'et kĺinyl,.eíbe és ilaĺaib"a bJtekiaĺhęt' azokatmesvizseáĺhatja' A Pelügyelő Bizottság tagiai a kuratodum ulssen ta,,acstozĺsĺ 'ioggil resa

A 
|11ĺg.Ye]ő Blzortság i 

l.:]:u||ol'e; z.ĺo tagból.áIl' A Felrigyelő Bizotság einökét ésźagalt azeJapító jeiö1i ki. megi:ízatásuk határozat]ä idĺjiaĺamĺa szó],

A Feltigyelő Bizoľtság elnöke:
Täĺr Erika

*.- !

'ĄnYJA Eeve; t Cth l-.lja

Lakik: i185 Budapest, Szitnya uĺcą 5j.



A Feišgyeiö Bizoĺtság tagiai:
l ' }Đ.osr /'oltan
Ĺakjk l i 88 Buĺiapesl Á'cl1. El.lľe ut 124ĺ8,

2. Horváú KáľoI;.,
I-akik: ] 086 Bucapest. Koszol^ĺ. utca 23. fsz. 3.

Nem ielret a Felrigy,.elő Bízoĺtság elnoke vagy. ieg]a aza szenéi'v. aki_ a kuratóiiun elncike vagy tagja,_ a ktiáaszĺrú 
.szeryezeťtel a rnegbízatásán kír,rili más tevéken},.ség kifejtéséĺeirĺinyuló munk1üszrcnyban vagy nruni<ar,égzésľe irany.uló .gl'eij i"g"ĺ*ooyt*áll, ha jogszabál,'- nĺásképp nem rendelkezik'

- a köz-hasznu szen'ezet cél szerintijuttaíasábóI részesiil,_ az előzőekben eĺn]íĺett szeméi1,ek Ĺoz zts.artozni'

Á Fsliig}'elő Bízottság tiléseit ez elnök hívja össze' Az elnök a Feĺügy-elő Bizoitság iilésétévente kétszer ktĺte]es össze'hívni' tssze těli łĺvni az ülésÍ aĺlu,-r-už'esetu en l.s. ha a.z' aFelüg1elo Bizottság bĺłmlel.vik tagsa azokés cél megieltiiésévei kéri.

Á Felüg1'elő Bizoťtság ĺilése haÉrozatképes, ha azon valaľ.rennyi tagja jelen yut. Határozaiaitegyszenĺ szótöbbséggel hozza' A Feiüg;;elő Bizottság ľléséĺőljegyzEkdn!ĺ,et tell feivenni.

A Felügyelő Bizotísá-g üg,vrenđjét maga állapítja meg,

,Ą Felíigyelö Bizortság köteles a kuratóríumot ĺájékoaam! és annak összehíviísát
kezdemén,veimi, ha arĺól szerez fuđomást, hogy

- A szeľvezet műktiđésć során ol1'an jogsénés vagy. az ďapírván1. érđekei1 egyébkéntsúiyosan sértő esenrény, mulasztás'öTÍnĹ. amelynek ń.g.'*ü'tí.-;^ď
kcir'etkezmćnyeinek elhĺíľĺtása, illeive enyhíĺéśe az intezrcJesri-jogosult vezető
sz.en, dtĺntćsét teszík szükségessé'

_ A vezętő tisztségvise]Ők feleiősségét m egalapozó tény merült fel'

A kur.atóririm e]ntjke ,a FelÍigyeJii Bizoťtság indítváĺyára annak nlegÍételétő] szĺmĺtott 30napon belül ktjteies a kuľatórium i.ilését tjsszehívni. E hatfuidő e;edmeiytelei eltelte esetén akuľatóľium összehílásáľa a FelLig-vei<ĺ Bizottság is jogosulĺ.

Ha az aĺa jogosult szerv a tdrv,ényes rnriködés hel,u*reáIlítása érdekében a szĺikséges
ĺntézkedéséket, nern teszi meg' a Felügyslő Bizottság köteles haladéktalarrul ért€síteni a
töI\'éi1'vesség1felüg]ieleÍete]\átiszerv-.et.

vII.
AZ ÁLAPÍTvÁlw ĺcrvlsELETE

Áz Ąlapíľván}'r Mészaĺos József képviseiő önái]óaa jogcsult képviseIni.

Az Alapí*án,v bani<számJája feleľľi rendel.Iĺezśsí .iog Mésziĺros Jozsef k**'atrjriumi ejnokcit és
Majaĺ Lász\o l'agy FlosszĹi Ágneś kuĺatóriumi tagokäĺ eg5''iiĺĺesen illeti nreĺ.



ĺ\z alapítvánv :nĺ'rnkavállalói feleĺt a m'.inkáItai'ói jogĺlkłii Mészáro.s József kśpviseló
gy.'akorol-ia.

\JiII,
A xozcÉĺ,ĺ; .|Do}ĺÁNYGYÜJTÉS SZ.ĄBÁLYÁI

.Ą kc'zhasznú szervezet neVében ,łag,_ ja.łára t<inénó adonrárryg;.újiés nem iá:hat ez
adomályczók^ il]etve ;nás szernélyek zakiatásával. a szenlél,v-hez ľí'*ä ĺogot e- ä.*u"J
méltóság séľein:él'e1.

Az Napitváĺĺy miĺt kĺjzhasz-nú szer,',ezet'nęvében vag1,. javĺíra tönénő a<loman-vgyrĺjtés csak a
közhasznú szerý ezet iĺásbeii meghatalmazása ďapiarl íégeáeĺő.

Az Alapitvlan.v mint köżrasznú szerĺ'ezeĺ részere juttaĺoťĺ aĺJ'omán;iokat a kĺlnyv szerinti,
eľurek hirĺny'ában a szokásos piaci áĺon kell n1'ilvántart.ĺsba venĺli.

Ix.
BEsZÁMoLÁsĺ szÁ.BÁLYoK

Az Alapíw.ĺín.v- mint kozhasznú szeń€zet koteles az él,es beszámoló jóvĺĺhagyĺísával
egyidejtĺleg közlrasznúsági .ie]entést készíteni' A kci.zhaszĺrúsági je]entés. elfogääesa aK.uratóńurn kiárola'eos hatáskörébę tanozik, melyĺől a kuraiorlumĺ tagok Íninősített
szótcibbségi <l<jntéssel dtintenek.

A Łö z}asmú' jelentćs taľtalmazza:
á. a szilmviteli beszĺmolót'
b' a költségvetésj támogatźis felhasználását;
c. a vagy felhasznrilásávď kapcsolatos kiĺnutatast;
d. a célszeĺinti juÍtatások kimu.tatását,
e. a ktizponti költségvetési szęntőI. az elküIönített ĺĺilami pénzalapból, a hely'i

Ön"kormányzattól, a települési önkormĺínyzatok tárulásától és minde}ek szeľveit8l
kapo{i Íánro gatás mértékét;

f. a köz}iaszni .szerr'ezet r.ezető tisztségviselőinek nyújtott juřĺatások értékét, illetve
összegét;

g. a közirasznri tevéken'vségĺő] szóIó Íövitl taftalmi beszímolót.

A ktĺáasznúsági jelentést a.kozhasznťl szerv.ezet köĺeles a tríig'vévet követo ér,ben, legkśsőbbjúnius 30-ig az alapĺtvány. honlapjan kozzeteĺni.

L
\rYLVÁNTARTÁSI s ZABÁLYOK

Az Alapítviĺny.minĺ ktjzhasznú szerv'ezet a cél szeńnií tevéken1.ségéből' i]le.tv.e váliaikozäsi
tevékeny'ségéb ő| szćĺrnaző bevételeii és ráfoľdításait e]küi5níteÍén iänja nvili,an.

xI.
|z .ĄLAPÍTo 0KIŁĄT ĺrĺonosÍľÁs.ł

r\z ala1ríló az uapítti okilatot índokojt esetben, az alapí.łvźny nevének, céijának és
vag'vonának séľelnre né]kü1 módosíthatia.

j



Az Alapírvány bármel,v okbĺ'il
vaq'vol]i. az aiapitvány i céjokkai
ľoroiia.r]l.

XĺI.
.4.Z ALAPÍTVÁNY }ĺEGSZU]\EsE

töÚénő lnegszĺnése eseiéH
afonos, vag,v hasonló céiú

a megsuĹĺI)Ł{s idején ĺneglér,łi
alapi tvátr1,'ok iámogatásĺíra keli

zĺno nľľŤJŁKĚZÉsEI(
Az alapí*ány léľeíönćnek és a jogi szeméI',.iség, 

;a|amin1 kcizhasznú jo1*állás eln1,.erésénei<

ĺ:.,,jl,,"ľ;*]J:-í:áľ;;:,,Ľ..-JŁiľj*ťä'iiä'*u"ľ .iogeĺcisen 
',ýiii,ánt"násbu ,,.gy.,

ff-ffiĺľ#ľ#äT'.1.ři;l1i;i!í'ľ alapítr,ánv biľósági n1'iil'ántaĺĺásba vétej€ után az általa

ä''xäifi*ä;ä*ľése Íbiett az rigyészség, a ľeá irrinyadó szabályokszerĺnt törvęnyességi

A jeien Atapító okiratban nem szabál.vozoĺ kérdésekben a Polgári Tön,én1,kôn1v és az
*iT"1T#::|Ł ::äf;;ä:u**t : " 

g'äĹä y"i 
.,"n.ĺ.Il*..e,. 

i ĺl..,ä ., jödi. 
évi CI,YI. tr,.

Tóalrnás, 20C8. március 6.



eĺÁĺn,,ís ĺ c Íyĺ pa ĺ n Áĺvy

Aluiíĺcn, ]\{ószáľos JózseĹ 1086 Buclapest, Koszorú utca 25. 2. emelet14. szám a]atti lakos,

mint az oszr ľĺ.ľsucÁn ldősgondozó Közhasznĺi Alapíĺány ĺsrśkhe|y-e: 225f
ľoalmás' Kosstltľr utca 2.i képviseloje az aiapíÍx"łlĺy"t atként jegyzem, hogy az előírt,
ełőn1,.olnott vagy eldĺi-vomtatott név alá nevern,et önáIlóan íľom, n:íg az' alapitvány

bankszámlája feletti iendęikezési jogom l,ĺajor l-ásztĺi, vagy Hosszú Ágnes kulatoĺiumi
taggal együttes.

1 I 0 5 A -0 I 939 /20 0 8i I-I/ I .-------
A]u.lírott budapesti kazjegyző tanrisítom, hog"r'. ezt az aiáiľási címpéldán1t liĺészáľos József*.
,1Budapesi, 1944. szeptembeľ 13' an1i.a neve: Fi \nfuIa] 118ó Bridapest' Koszoľú utca.25.2.__
emelet l'4. szám alatti lakos, aki szeméIyazonosságát az ÁP 266755 számú szemé1yj----------..
igazclványával i gazolta. e]őttem saj át kezúle g iľÍa a|á.- - - - - - - -

Tájékoztattam az agyfe|et aKív. 122. $. 2-10. bekezdésében foglaltakói' amely szerint a.-..."
szerĺélyazonosság on-line ellenőrzése a2007. évi LXN. Tv. 24. $ta aIapján történik.---__-
Az aIttirási címpéidany onmagában a képviseleÍi iog ígazolására nem alka]mas.
Brrdapest' 2008' (kettőezer-nyoicadik) év máľcíus hti 11, ĺtizenegĺedíki napján._--

\.\ŕl
i i{ \-x-\
v'

Jámbomć doktoľ Kocsís Erika
budapesti közjegyzo



oszĺ ľ.łps ĺ;cÁn m oscoľ p,oza xozn'ł.szľÚ ĺĺ'ą.píľvÁľy
Q252 Tĺíalmás, KossL]TH UTCA 2) Ađószámz 187f1937

Cég kivonat 2a13.B3.12. .i hatállyal

í A|talános adatok

Áanosító: l39900880l
Az opten által genenilt eg1,edi azoncsító !

Cégtbma: Nonpĺofit s z:rvezrt
.Ąiaku lás dátuma:'2008'09.03.

2 A cég elnevezése
oszl xapsuoł.n posc'oHłozo xozne szľÚ at'.ąpÍrráxľ

Hdtĺźiyos: 2Ú0tg.1 0.09' - ...

5 A cég =ékhelye
2252 Tóalmĺs. KossUTH UTCA 2

HaúĘos : 2 008. l 0.09. . .'.

8 A tarsasagĺ saerződés (a|apszabá|y, alapító okirat, |éteśtő okiľat) ke|te

2008.09;03.

9 A cég tevékenysegi köľe{i}

881Ü'08 !dôset íbgyatékosok sz:ciális ellátása bentlakás nél}ĺii1 (Főter€ken1'ség)

ĺ{ĺłtťł ly c s'. 2 0 0 8. l 0.0 9' -,..

20 A cég śatisatikai számjele
l 8721 93 1-881 0.5óý-l 3

Í'ÍaĺáIyo's: 20Ú8'I ľ).09. -...

21 A ceg adóscáma
I872r93r

I{ata lyos : 2 0 0 8'09.Ú 3. - .'.

Adatok eg1ćb foľrĺás ból :

Szeł.-ezeĺ łz el,e : asZI NAPSLTGĄR Idős gondozo Ktiáas mri A'lapítváĺy
'T,Ípus., AÍtpitvźny
Céi szcrinti besoľolás : szaciális tevékenység
Cé! leírĺź,s: Beteg vagy egyediiláltó idős enbelek gondozása. Szociálisan rászoruló idősekanyagi
tár!3gatása.
Altapat:Bejegyzett
Megye i npi ! i,ánĺ ąrl ási szá'm : 3085i200s
orsztź gos ry; i lvá, n í arI ńsb e l ź ązo ll o sí ĺłi : 2366!2@8
Eljart birósóg neva.. BuĺÍapest Kömyéki Tôn.ényszek
Ha tá rozą t szánłĺ'' 6Ü2?9Í f008.liü.
.lo3erő re eme ikedés d 1lĺuna : 2008.10.01

Ww.opten.hułtcpage.p'lp?dst=cTTVci{t.iY&ang=aę;6= 1399666661&daíJrnap=12&datthFo3&datunreF2oi3&rclcer-clcjel



'Ą'datok más cgyób forrásbol:
Ké pv i s e! ő.. ir4,ószáľos Jo-áef .,eLąöV
Gazdálko&łsi foľma: Ęyéb alaptĺ:ĺny.
A íenfi adatok nvi|rńnŕarĺása nem a Cégbiróság ha*ĺsköľěbe tattozůk,

Lekérdezés ĺdőpontja 2013.Đ3.12 08:49
Utolso fełdo|gozott Gé gk.iz|öny me gje lenési dátuĺna : 201 3.03' 07.

Adatbázis utolsó aHüa I izá|á si dátuľna : 20Í 3.03.'t 2 08:1 9

Az adatok az opten Kft. Cégŕár rendszerébő| saármaznak,
amely eégek esetén a cégköz|önyben megje|ent hivatałos adatokattarla|mazza.

rnás suerugzetek esetén egyéb foľrásbó| származó hivaÍalos és gyrijt<itt iníormációk |áthatók'

\wł:oť€i'h*,]oadpage.php?d6t=cTTVCKNY&aę=6ę;5=139gooE3o1&datuřm5l2&iar!rĺ:o=o3&detffiÉ2tĺ13&corc3r=orđel f2


