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V É G Z É S

A Budapest  Környéki  Törvényszék  a    Te  is   Segíthetsz!  Támogató  Alapítvány elnevezésű  civil 
szervezetet  13-01-0003938   szám alatt nyilvántartásba veszi.

1./ Az alapítvány neve:         Te is  Segíthetsz! Támogató Alapítvány

2./     Az alapítvány székhelye  :     2310 Szigetszentmiklós, Gát utca 4-10.

3./ Az alapítói neve és lakcíme:

    Mihályfi Árpád 1139 Budapest, Forgách utca 16.

   Pál Sándor 2040 Budaörs, Kismartoni u. 74/A.
 
4./ Az alapítvány képviseletére feljogosított személy, anyja neve, lakcíme, képviseleti jog gyakorlásának 
módja és terjedelme, a megbízatásának lejárta:
 
 Pál  Sándor elnök (an.:  Papp Jolán),   2040 Budaörs,  Kismartoni  u.  74/A.,  együttes,  általános, 
határozatlan

 Kolozsi  Gyula kuratóriumi  tag (an.:  Balog Julianna),  2092 Budakeszi,  Barackvirág utca  8.,  , 
együttes, általános,  határozatlan

5./ A kezelőszerv neve és tagjai, anyja neve, lakóhelye, megbizatásának ideje:

  kuratórium
 
   Pál Sándor   kuratóriumi elnök,   határozatlan 
 
   Kolozsi Gyula kuratóriumi tag,  határozatlan 
  
   Mihályfi  Árpád  kuratóriumi  tag  (an.:  Lőrincz  Anna),  1139  Budapest,  Forgách  utca  16., 
határozatlan 

  Zán Fábián Sándor  kuratóriumi tag (an.: Váradi Julianna), 4844 Csaroda Rákóczi Ferenc u. 28., 
határozatlan 

   Bereczi  István   kuratóriumi  tag  (an.:  Kovács  Erzsébet),  Kovasna,  527090,  Gelence  726. 
határozatlan 

   
6./  Az alapítvány célja:
 
      Az alapítvány általános célja, hogy a rászoruló emberek megsegítésére irányuló szolgálatot  
fejlessze, ösztönözze és adomány koordinációt végezzen. 
Célul tűzi ki a fogyatékkal élők, elesettek, nélkülözők, betegségtől vagy egyéb okból szenvedők, 
magányosok,  árvák,  özvegyek,  éhezők,  erőtlenek,  üldözöttek,  szenvedélybetegek,  katasztrófák 
áldozatai és hozzátartozói támogatását.
E  célok  megvalósulása  érdekében  pénzbeli  és  természetbeni  adományokat  gyűjt,  akciókat, 
kampányokat  szervez,  önkénteseket  toboroz  és  együttműködik  magyarországi,  külföldi  és 
nemzetközi segélyszervezetekkel, hasonló céllal működő civil szervezetekkel valamint központi és 
helyi kormányzati szervezetekkel.
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7./  Az alapítvány típusa: alapítvány
 

8/. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja, mértéke:

  Az  Alapítvány  induló  vagyona  és  annak kamatai,  valamint  a  csatlakozások teljes  összegben 
használathatóak fel az Alapítvány elérése érdekében.

10./ Nyílt vagy zárt alapítvány:  nyílt
      
11./ Az alapító okirat kelte: 2018.  február 09. napja

12./ Az alapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja a kódtár szerint:

1. 8.     szociális tevékenység 
1.8.1. kód:0800

A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil Szervezetek 
Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja. 

A végzés  ellen  fellebbezésnek helye  nincs.  A végzés  vagy az  annak  meghozatala  alapjául  szolgáló 
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a 
végzés rendelkezést tartalmaz, az országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon 
belül a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt a végzés hatályon kívül helyezése iránt a 
szervezet ellen pert indíthat. 

 I N D O K O L Á S

Kérelmező alapítványt hozott létre és  kérte annak nyilvántartásba vételét.

Mivel az alapító okirat és mellékletei a hiánypótlás teljesítését követően  a Ptk. 3:5.§ valamint 3:378-
3:404.§,  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel  
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 20-21. §,  
48-49.§-ok, és a 11/2012 (II.29.) KIM. rendelet  előírásainak megfelel, a törvényszék a nyilvántartásba  
vételt a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján elrendelte.
 
A bíróság a  végzés közzétételéről a Cnytv. 51/A § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

A végzés elleni fellebbezést  a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki,  a végzés elleni keresetindítási jog  
a Cnytv. 46/A §-on alapul.   

Budapest, 2018. február  16.

  dr. Gyarmati Edit  
                bírósági titkár
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