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V 6 g z 6 s

A Szdkesfehdrvari Torvenysz6k a 85. szhm alatl nyilvdntartfsba vett ,,Iskol:ink6rt, iskolai
t{bor l6tesft6s6rt" Alapitviny nyilvdntartd.si iigydben az alapito okirat 2014. m6rcius 31,
napjiln kelt m6dositSs6t tudom6sul veszi, ds elrendeli a nyilvdntartott adatokban bekovetkezett
vfitozds fitrezetdset az alitbbtak szerint:

Az alapitviny celja:

a) A Szentkatalin / K6pespuszta F6 utca 7. szim alatt I6v6 t:ibor (215. hrsz. 6,s 21612
hrsz.) fenntartf sa, fejleszt6se.

Az alapffv:iny 6ltal szewezett t6borok c6\a az Arany Jfnos Altalinos Iskola
di:ikjainak tiboroztatisa,, neveldse (kiiziiss6gfejleszt6s; egdszs6ges 6letm6dra
nevel6s; mozgfsban gazdag, sportos dletvitelre nevel6s) 6s oktatdsa,
k6pess6gfejleszt6se (kiemelten: a rajztagozatosok alkot6triboraiban foly6,
tehets699ondoz{s), az ismeretterjesztds.

b) Hozzfjfrulni a kiemelked6 k6pess6gii, a kiiliinbiiz6 tanulmdnyi versenyeken
r6sztvev6, valamint a hitrdnyos helyzetti, nehflz anyagi kiiriilm6nyek kiiziitt 616
tanul6ink tfboroztatSsithoz, amennyiben az alzpitviny tihorirt veszik ig6nybe.

c) Az Arany Jfnos Iskola didkiinkormfnyzata :iltal szewezett, a nevel6st 6s
oktatfst, k6pessdgfejleszt6st, ismeretterjeszt6st szolgrll6 programok tdmogatdsa. ,

Az alapftvanir k6pviseloj e :

- Az alapitvany kordbbi elndk6t, Dr. Pomdzi
Dunairjvaros, Duna sor 11.) - tdrli.

- Ui elniikk6nt bejegyzi: Horv:ith Zsuzsanna kurat6riumi elniiktit (2400-
Dunarijv:irros;iP6.ncsies-M-.utca-4/aJIL-4.)!:

Az alapftvdny kezelS szerv6nek. a Kurat6riumnak a taqjai:

- Dancs Esztella (2400 Dunarijvriros, T'fncsics M. utca 4la.lll.4.) - bejegyezve

- B6sze Lajos (1091 Budapest, UttOi rit 91/8. III. 24.) - bejegyezve

Az alapit6 jogqk eyakorl6s6ra kiiel6lt szemdly:

- N6meth Mrirta (2458 Kulcs, Arany J. utca 92.) - bejegyezve.

Az alapit6 okirat m6dositds6nak kelte: 2014, mdrcius 31.

Amennyiben az alapitvany nyilviintartott adataiban vitltozirs kovetkezik be, ail. a vitltozirstol
szitmitotl60 napon beliil a bir6s6gnak be kell jelenteni.

Avegzes ellen a kdzhezvltelt6l sz6mitotttrzenotnapon beltll a Fov6rosi ftetotabianak cimzett,
de a Sz6kesfehdrv6ri Torvdnyszdkndl hdrom pdlddnyban benyrijtand6 fellebbezesnek van
helye.

Karoly kurat6riumi elnokot 
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t r n d o k o l 6 s

Az alapitvdnyt 63 termeszetes szemely es egy jogi szemdly hozta l6tre, melynek
nyilv6ntartfsba v6teldre a Fejer Megyei Birosfg 1991. m6jus 23. napiin kelt
Pk.60.1241 I99I I 6. szdmri vdgzds6vel keriilt sor.

A kerelmezo 2014. janu6r 14. napjii,g terjesztett elo kdrelmet a torvdnyszdl<hez, melyben az
alapitvdny kdpviselojenek szemdlye, az alapitvany c6lja (illetve cdlja szerinti besorol6sa), az
alapit6 okirat keltezdse kapcsan tortdnt vhltozhs, illetve a kurat6rium k6t tov6bbi tagjanak 6s a
levelezdsi cimnek a nyilvintart6sba v6telet kezdemdnyezte, Csatolta tov6bb6 az alapito okirat
modosit6sdt es az7. sz. mell6klet6t, a'lemond6 6s a feladatvfllal6 nyilatkozatokat,tovilbbdaz
alapit6i jogok gyakorl6sdra vonatkoz6 kijeloldst tertalmazl nyilatkozatokat.

A torvdnyszdk a 1 1. sorszdmf vdgzds6ben a k6relem hi6nyossdgaira figyelemmel a
hi6nyp6tl6st rendelt el.

A 13. sorsz6m alatt csatolt kdrelemhez csatoltdk a2014. marcius 31. napjan kelt m6dositott
alapszabhlyt 6.s az 1. sz. melldkletdt, a kurat6rium elnokdnek a hi6nyp6tl6 vdgzds egyes
pontjai tekintetdben adott osszefoglal6 level6t, nem hiteles tulajdoni lap szemle mfsolatainak
m6solati p6ldany6t, halotti anyakonyvi kivonatokat, lemond6 nyilatkozatol, feladatvdllal6
nyilatkozatokat, az alapit6i jogok gyakorl6sara kijelolt nyilatkozat6t, a jogi szemdly alapitora
(dunairjvdrosi Arany Jinos Iskola) vonatkoz6 iratokat, a vegzes 6. pontj6nak 2. alpontjitra
vonatkoz6an iratok mfsolatAt, 2011. es 2012. i.izleti dv beszdmol6it, tovabb6 a kurat6rium
elnoke iital a kedvezm6nyezettek,i kor6nek bovi.ildse tekintetdben az anyagi fedezetre
vonatkoz6 nyilatkozatot ,,.,

A - kdrelem benyrijt6sakor hat6lyos:- 1959.6vi IV. tdrvdny (r6gi Ptk.) l4lB. 5 (5) bekezddse
6rtelmdben az alapito az alapit6 okiralot indokolt esetben - az alapitv6ny nevenek, c6ljanak ds
vagyon6nak sdrelme ndlkiil - modosithatja.

A fent hivatkozott torvdnyi rendelkezds szerint az alapitviny cdlja csak indokolt esetben, az
eredeti c61 s6relme ndlkiil m6dosithat6. Az eredeti c6l bovitdse sorfn az alapito okirat csak
rigy modosithato, ha a m6do siths az eredeti alapit6i szanddkban megfogalmazott koz6rdeku
cdl megvalosit6s6t nem vesz6lyeztett.

A kedvezmdnyezettek kdrdnek bovtildse az alapitvtny eredeti cdljanak megvalosit6s6t
veszdiyezteti, ha a rendelkezdsre 6116 anyagi fedezet nem elegend6 a b6viilt c6lok
megval6sithsira.

A fentiekre figyelemmel a cdl bovitdse csak akkor lehetseges, amennyiben agg6lytalanul
megdllapithat6, hogy az alapitvhny rendelkezesere 6llo vagyon a b6viilt c6lnak megfelel6
mukod6s6hez kello fedezeftil szolg6l.

Az alapit6 okirat II. fejezet6nek m6dositott 1. pontj6nak a) alpontja kapcsdn a bir6s6g
vizsg6lta a Szentkatalin 215 6s 21612 hrsz.-ir ingatlanok a nem hiteles tulajdoni lap szemle
m6solatainak(2014,03. i7.) m6solati p6ldanyait, mely alapjdnazalapitvany mindk6t ingatlan
tekintetdben 1/1 tulajdoni h6nyaddal bir. (A szemie m6solatok szerint a Szentkatahn 2I5
hrsz.-ir ingatlan vonatkoz6stban az 6ikezesi ido 6ve 1992., illetve a 21612 hrsz.-ri ingatlan
tekinteteben az lrkezesi ido dve 1994.)

A nyilv6ntart6s szerinti kurat6riumi elncjk nyilatkozata szerint, ,,az alap{tvdny 2014. mdrcius
31-dn kelt mddosftdsokkal eg,,sdges szerkezetbe foglalt alap[tdi okirat II. fejezetdnek c) pontja
az alapit6i cdl olyan jellegii pontos{tdsdt tartalmazza, amely a kedvezmdnyezettek kordnek
brivilldsdt eredmdnyezi. E tdny azonban nem |rinti hdtrdnyosan az alapfndny gazddlkoddsdt.
Az alap{nitny megfelelci anyagi fedezettel rendelkezik ahhoz, hogy a bdvtilt cdlt megvalos[tsa
tovdbbi vagyon hozzdrendeldse ndlktil. "

A fentiek alitdmasztits6ra csatoltitk a2011. es 2012. lizleti dvek beszdmol6it.



Az alapitvftny itltal letdtbe helyezett 2011. es 2012.6v dves beszS.moloib6l megfllapithat6,
hogy az alapitviny vagyonnal rendelkezik. A kdt ev besziimol6i an6l tanriskodnak, hogy az
alapifriiny kdt 6v egybeszitmitott adozott eredm6nye (tdrgyevi eredmenye) nem negativ. A
2012.6ves bev6tele az 1.000.000,- forintot meghaladta (2012. dvben dves osszes bevdtele
i.756.000,- Ft volt).

A bir6s6g megS.llapitotta, hogy az alapito okirat m6dosit6sa nem veszdlyezleti az ercdeti
alapitvanyi cdl megval6sft6s6t, mert az tulajdonk6ppen az eredeti cdlok pontosit6s6ban
nyilvrlnul meg.

A bir6s6g a vdgzes rendelkez6 rdsz6ben az alapitvfnv pontosftott cdljait az alapito okirat II.
fejezet 1. pontj6nak szdvegdvel dsszhangban rogzitette.

Figyelemmel arra, hogy a nyilvd.ntartdsban csak a kurat6rium elncjkenek adatai szerepeltek,
ez6rt a bir6s6g csak a kurat6riumi elndk szemdlye tekintetdben rendelkezetl az adatok
torl6sdr6l, illetve az uj adatok bejegyz6sdr6l. A kordbbi kurat6riumi tagok adatai a
nyilvilntart6sban nem szerepeltek, igy azok torldsdrol kulcjn nem kellett rendelkezni.

A bir6s6g avitltozilsok bejegyz6set a civil szervezetek b{r6sdgi nyilvdntartdsdr1l ds ezzel dsz-
szffiggd eljdrdsi szabdlyolo'61 sz6l6 2011. dvi CLXXXI. torv6ny 37. g (1) bekezdese szerint
alkalmazott 30. $ (l) bekezddse alapjdn rendelte el figyelemmel a szewezet nyilvantartott
adataiban bekovetkezett viiltoz6sokra.

Szdkesfeh6rvdr, 207 4. irinius 2.

dr, Buda Eszter s.k.
bir6s6gi titk6r
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Zdraddk:

E vdgzds 2014. dv december hd 04. napjdn
jogerdre emelkedett.

Szdkesfehdrvdr, 20 I 4. december I 9.

Dr. Buda Eszter s.k.
b[rdsdsi titkdr
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A Szdkesfehdrv6ri Torvenyszdk a 85.
l6tesitds6rt" Alapifvdny elnevezdsu
al6bbi

alatt nyilv itntart6sba vett,, Isko I f n k6rt, is ko lai t6 b o r
szervezet vdltoz6sbejegyzdse tigydben meghozta az

az alapitvitny nyilvdntartott adataiban
joeqk. gyakorliis6ra kijelolt szemdly

szam
civil

v E 9 z 6 s t :

A bir6srig a 21.Pk.60.12411991115. szdmri v6gzdsdnek rendelkezo rdszet kijavitja akkent, hogy a
szervezet kurat6rium6nak rij elnoke, Horv6th Zsuzsannacime helyesen: 2458 Kulis, Fecsk. u. 5.
Amennyiben a szervezet nyilv6ntartott adataiban viitozits kovetkezikbe, azt a v6ltoztst6l sz6rnitott
60 napon beltil a tdrvdnyszdknek be kell jelenteni.

A vdgz6s ellen a kdzhezveteltol sztmitoft tizenot napon beltil a Fovarosi itdlothblanak cimzett, de a
Szdkesfehdrvriri Torvenyszdkndl h6rom pdld6nyban benyujtand6 fellebbezdsnek van helye.

I n d o k o l 6 s

A torvdnyszek a 21.Pk.60.72411991/15. sztrni- vegz6s6vel
bekovetkezett vtiltozits iitvezetdsdrol, illetve az 

-alapitoi

nyilvdntart6sba vdteldr6l rendelkezett.

A vdgzds rendelkez6 r6szdben a szervezetrij kurat6riumi elnokdnek cimeben elfr6s t6rtdnt.
A-torvdnyszek a vdgzes kijavit6s6r6l a2011. dvi CLXXXL tdrveny 5. $ (1) bekczddse=alapjan
aik alm-azanf6- T pbtgffi i p atu e i dra rtffi i Itr- s 2616 

- 
| 9 5 2 . dvi II L m. k.a G

alapjhn hattttozott. A kijavit6s tirgyaban hozott hatfrozat ellen fellebbeidsnek a pp. 224. S G)bekezddse alapj6n van helye,

Szdkesfehdwitr, 207 4. aususztus 05.

Zdraddk:

A kiadtndnl, hftel6iil
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E vdgzds 2014. dv december h6 04. na7idn
jogerrire emelkedett

Szdkesfehdrvdr, 20 I 4. december I 9.

Dr. Buda Eszter s k.
b{rosasi titkar


