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A F6varosi Bir6sag A Karpat-medence JovOjeertAlapitvany elnev';;zdu....@Jt~1~yt
sorszam alatt nyilvantartasba veszi.

10.707.

Egyben a bir6sag az alapitvanyt kozhasznufokozatban kozhasznu szervezette minositi..
Az alapitvany szekhelye:

1116 Budapest, Fehervari ut 168-178. B. lph. fszt. 17.

/-

~

.

A kepviselo neve es lakcime:
Manninger Gusztav

...--

1222 Budapest, Szentendrei ut 12.

Az alapitvany celja: EIs6sorban

a magyar lakta teriileten mUkod6 gyermekvedelmi
intezmenyek, iskolak, 6vodak tamogatasa a gyermekek hagyomany6rz6 tevekenysegenek,
nevelesenek tamogatasa, el6segitese, ennek soran nemzetkozi kapesolatok kiepitese es
apolasa, a nemzeti kulturalis ertekek megismertetese nemzetkozi szinten.

Az alapitvany cil szerinti besorolasa: kulturalis tevekenyseg
Az alapitvany tipusa: Alapitvany
Az alapitvany vagyon-felhasznalasi m6dja: Az alapitvany vagyona a eelok megval6sitasanak

o

finanszirozasara es minimalis mertekben az alapitvany mukodesi kOltsegenek a fedezesere
hasznalhat6 fel, amely nem erheti el az indul6 vagyon 10 %-at az els6 evben. A eel erdekeben
egyebekben a teljes vagyon felhasznalhat6 kerelem vagy a kurat6rium el6terjesztese alapjan
tamogatasok, osztondijak foly6sitasara, alapitvanyi dij letesitesere.

Az alapitvany: nyilt
A kezelo szerv tagjainak neve es lak6helye:
Manninger Gusztav
Veress Arpad
Ebner Gyula
Rieholm Tibor
Sesztak Imre
Dr. Szilassy Laszl6
Dr. Pasztor Istvan
Vasarhelyi Tamas
Halasz Gabor
Maraezi Laszl6

1222 Budapest, Szentendrei ut 12.
1148 Budapest, Batorkeszi u. 31.
1029 Budapest, Villam u. 4.
1035 Budapest, Buvar u. 1.
4800 Vasarosnameny, Veress P. u. 36.
1029 Budapest, Ordogarok u. 155.
2462 Martonvasar, Szeehenyi u. 71.
1124 Budapest, M<irtonhegyi ut 56/b.
1113 Budapest, Di6szegi ut 54/b.
8800 Balatonalmadi. J6zsef A. 101.

Az alapitOokirat kelte: 2008. deeember 05.

Fovarosi
Bir6sag
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A vegzes ellen a kezbesitest6l szamitott 15 napon beliil fellebbezesnek van helye

INDOKOLAs

--

Az alapit6 _~08. evi okt6ber h6 27. napjan
szervezette min6siteset kerelmezte.

nyilvantartasba

vetel, es egyben k5zhasznu

A bir6sag a becsatolt alapit6 okirat es egyeb iratok alapjan megallapitotta, hogy az alapitvany
az 1997. evi CLVI. tOrveny (Kszt.) 126. § c.) 1.,2.,4.,6.,10.,11.,13.,17.,18.
pontjaban
foglalt k5zhasznu tevekenyseget kivan vegezni, miik5desenek szabalyai megfelelnek az 1959.
evi IV. tOrveny ( Ptk) es a Ksztv. e16irasainak.
Mindezek alapjan a bir6sag az alapitvanyt a Ptk. 74/A. § (4) bekezdese
nyilvantartasba vette, es a Ksztv. 22. §. (3) bekezdese szerint k5zhasznu
min6sitette.
A Ksztv. 3. §-aban foglaltaknak megfele16en az alapitvany a k5zhasznu
vetellel szerzi meg k5zhasznu j ogallasat.

Budapest, 2008. evi december h6 11. napjan.

'J~

ertelmeben
szervezette

nyilvantartasba

dr. Balogh Margit s.k.
f6varosi bir6sagi bir6
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