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A Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 
kérelemmel fordult Verbai Lajos polgármester úrhoz a mellékelt 
csontvelő transzplantáción átesett, rendkívül nehéz anyagi körülméjnyek 
gyermekek és családjuk támogatására. 

A kérelmet a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság a 2010 
Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2010. június 8-ai ülésén me 
alábbi határozatokat hozta: 

202/2010. (VI. 8.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-
a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 
támogassa. 

65.) támogatási 
levél alapján a 

között élő 

. június 8-ai, a 
gtárgyalta és az 

testületnek, hogy 
(35.) kérelmét ne 

302/2010. (VI. 8.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozat^ 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek a 
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) támogatását. 

1480/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(6 igen, 8 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvise 
biztosít bruttó 300.000,-Ft összegű támogatást a Csontvelő 
Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) részére a csontvelő 
átesett, rendkívül nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek 
támogatása. 

A legutolsó testületi ülésen elhangzott, hogy a nemleges határozat ellenére a 
következő testületi ülésre kerüljön be az előterjesztés. 

ő-testülete nem 
-Transzplantáció 
transzplantáción 

és családjuk 



Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) 
kérelmére a csontvelő transzplantáción átesett, rendkívül nehéz anyagi 
körülmények között élő gyermekek és családjuk támogatása költségeihez bruttó 
300.000 Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Sport, 
Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkerete terhére. 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) 
kérelmét nem támogatja. 
Felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2010. augusztus 12. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző , K 



A L Á Í R Á S I C Í M P É L D Á N Y 

Alulírott Kállay Gyuláné /leánykori neve: Lezsófi Margit, született: Tóalmás, 1954. augusztus 23., 
anyja neve: Herczeg Margit/ Budapest X., Gergely u. 62. fsz/1. szám alatti lakos, mint a mint a 
Csontvelő- Transzplantáció Alapítvány /székhelye: 1103 Budapest, Gergely u. 62./ kuratórium 
elnöke az alapítványt akként jegyzem, hogy az alapítvány kézzel, géppel előírt, előnyomtatott vagy 
előnyomott neve alá a nevemet, az alábbiak szerint önállóan írom: 

f 

<fcJtí £!4f. 
Kállay Gyufáné 

—-870/2003. ügyszám — .----
Alulírott doktor Deák Józsa budapesti közjegyző tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt 
Kállay Gyuláné /leánykori neve: Lezsófi Margit, született: Tóalmás, 1954. augusztus 23., anyja 
neve: Herczeg Margit/ Budapest X., Gergely u. 62. fsz/1. szám alatti lakos, aki személyazonosságát 
az AF299553. számú személyi igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá 
Kelt Budapesten, 2003. /Kettőezer-három/ március hó 12. /tizenkettedik/ napján^- :?^~«^p 

dr. 
közjegyzó\ 

J 

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári 
Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai alapján jogi személyként működő alapítványt 
hozzon létre az alábbiak szerint: 

1. Az alapító 

Pajor Zsolt 
szül: Budapest, 1964. január 6. 
an: Rácz Katalin 
lakik: 1192. Budapest, Határ út 3. 
sz.ig.sz: 477473 BA 

2. Az Alapítvány neve 
» 

Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány 

3. Az Alapítvány székhelye 

1103. Budapest, Gergely u. 62. 

4. Az Alapítvány célja 

Évente 3-400 csontvelő transzplantációra lenne szükség, -mely szám sajnos 
egyre növekvő tendenciát mutat- de anyagi fedezet jelenleg csak a felére van. 
A betegek az életükért nemcsak a betegséggel, hanem az idővel is hadakoznak. 

Cél: Életmentő csontvelő-transzplantációs beavatkozások anyagi és 
műszeres támogatása az egész országra kiterjedően. 

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL 
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Az Alapítvány céljának elérése érdekében segítséget kíván nyújtani 
• a betegek, valamint a betegeket ellátó egészségügyi intézmények részére 

gyógyszer, műszer, egészségügyi felszerelések megvásárlásához 
• a betegek és hozzátartozók részére az egészségügyi intézményekbe való 

szállításához 
• az arra szociálisan rászorultak részére anyagi támogatáshoz 
• szükség esetén otthoni ápoláshoz segítségnyújtás megszervezéséhez 

Az Alapítvány tevékenységének besorolása: 
Az alapítvány a Khtv. 26.§.c.) pontja szerint közhasznú tevékenységet folytat, 
mert az Alapítvány létesítő okiratában szereplő cél szerinti tevékenységek: 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység 

2. szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása 
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

Az alapítvány 
- a Khtv.-ben meghatározott tevékenységet folytat, közhasznú szolgáltatásaiból 
bárki részesülhet, 
- -gazdasági- vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében csak másodlagosan végezhet, azokat nem veszélyeztetve végez, 
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja, 
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
- az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott 

befektetési szabályzat alapján folytathat. 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek 
egyaránt csatlakozhatnak, ha a jelen pontban megfogalmazott célok eléréséhez 
vagyonrendeléssel /pénzbeli, természetbeni, dologi/, adománnyal hozzá 
járulnak, 
és a jelen Alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. 

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL 
MINDENBEN MEGEGYEZIK 



5. Az Alapítvány vagyona 

Az Alapító 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forintot a mellékelt pénzintézeti 
igazolás szerint letétbe helyezett az alapítvány céljára. 

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kuratóriumot illeti meg, azzal az 
Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. 

Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt 
vagyonból támogatást nyújthat természetes és jogi személynek, ill. minden 
olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány 
céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. 
Az Alapítvány vagyona 30.000.-, Ft -azaz Harmincezer forint- alá nem 
csökkenhet, addig a mindenkori vagyon felhasználható. 

Az Alapítvány vagyon részévé válnak az Alapítványhoz később csatlakozó 
feltétel nélküli vagy feltételhez kötött pénzbeli és dologi juttatások, amennyiben 
ezeket a kuratórium elfogadja. 

6. Kuratórium 

Az alapítványi vagyon kezelője és a legfőbb döntéshozó szerve az alapító által 
létrehozott kuratórium. 

A kuratórium három tagból áll. 

A kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az Alapító kéri fel. 

A kuratórium elnöke: 

Kállay Gyuláné sz. Lezsófi Margit 
szül: Tóalmás, 1954. augusztus 23. 
an: Herczeg Margit 
lakik: 1103. Budapest, Gergely u. 62. 
sz.ig.sz: AF 299553 
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A kuratórium tagjai: 

Tóth Lajosné sz. Abonyi Viktória 
szül: Veszprém, 1933. november 23. 
an: Csernák Gizella 
lakik: 1158. Budapest, Drégelyvár u. 5. fsz. 2. 
sz.ig.sz: AU-V 974884 

Rédei Lászlóné sz. Varga Katalin 
szül: Ózd, 1958. május 12. 
an: Józsa Jolán 
lakik: 1077. Budapest, Dohány u. 16-18. III. 5. 
sz.ig.sz: AU-VI 774311 

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. 

A kuratóriumot az elnök hívja össze írásban, legalább 8 nappal az ülés időpontja 
előtt. A meghívóban közölni kell a napirendi pontot. 
A meghívás történhet levélben vagy faxon. 

A kuratórium ülései nyilvánosak, de a kuratórium egyes napirendi pontok 
tekintetében zártkörű ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága 
személyiségi jogot sért. 

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon minden kuratóriumi tag jelen 
van. 

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§.b.pont/ , élettársa a határozat alapján 
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL 
MINDENBEN MEGEGYEZIK 
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Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a 
személy, aki 
a./ a kuratórium elnöke vagy tagja, 
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
eV a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül -kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
mégfelelő cél szerinti juttatást, ill. az a.-c. pontban meghatározott személyek 
hozzátartozói. 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be -annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet-kell készíteni, melyet minden jelenlévő 
kuratóriumi tag aláír. 

A Kuratórium döntéseiről az elnök köteles olyan nyilvántartást vezetni, 
amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők 
számaránya és személye megállapítható. 

A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon közli. 

Az Alapítvány a működése módját, a szolgáltatások igénybevételének módját és 
a beszámolóit az Alapítvány internetes honlapján hozza nyilvánosságra. 

A kuratórium megalkotja az ügyrendjét. A kuratóriumnak joga van javaslatot 
tenni az Alapító okirat módosítására, kiegészítésére, ill. mindarról, amiről az 
Alapító dönt. 

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy jelen okiratban, ill. az ügyrendjének 
megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő 
felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. 

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL 
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6 

A kuratórium szükség szerint tájékoztathatja az Alapítót végzett munkájáról, így 
az alapítványi vagyon kezelésérő] és felhasználásáról. 

A kuratórium elnöke és tagjai tiszteletdíjban részesülhetnek, esetlegesen 
felmerülő költségek megtérítésére igényt tarthatnak. 

A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre: 
- dönt az alapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról, 
- dönt az Alapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a 

tevékenységről és gazdálkodásról szóló éves beszámolót, 
- jóváhagyja az Alapítvány mérlegét, 
- elfogadja az Alapítvány szabályzatait, 
- közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- az éves beszámoló elfogadása 

A Kuratórium elnöke: 
- irányítja a Kuratórium munkáját. 
- összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, 
- önállóan képviseli a Kuratóriumot és az Alapítványt harmadik személyekkel 
szemben. 

Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez, utalványozáshoz a 
kuratórium elnökének és bármelyik kuratóriumi tagnak együttes aláírása 
szükséges. 

7. Felügyelő Bizottság 

Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a Khtv. 
rendelkezései szerint Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. 
Az Alapító jelen okirat aláírásakor FB tagokat még nem jelöl ki. 

Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az ötmillió forint éves árbevétel 
elérése időpontjában az FB tagokat személy szerint kijelöli, és az Alapító 
okiratban is rögzíti. 

^ M C : ^ " AZ EREDETIVEL 
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8. Beszámolási szabályok 

Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. 

A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a./ a számviteli beszámolót, 
b./ a költségvetési támogatás felhasználását, 
c./ a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
dV a cél szerinti juttatások kimutatását, 
eV a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 
f/ a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. 
összegét, 
g./ a közhasznú tevékenységről szól rövid tartalmi beszámolót. 

Az a., pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének 
kötelezettségére, letétbe helyezésére »és közzétételére vonatkozó számviteli 
szabályok alkalmazását nem érinti. 

9. A gazdálkodás általános szabályai 

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az 
Alapító okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítania. Az Alapitvány 
befektetési tevékenységet nem végez. 

Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől -normatív támogatás 
kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. 

A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és 
módját. 

Az Alapítvány kuratóriuma bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. 
A pályázatot a kuratórium tagjai, szükség szerint külső szakértők bevonásával, 
bírálja el. A színlelt pályázat tilos. 

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL 
MINDENBEN MEGEGYEZIK 
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Támogatásokat, ill. szolgáltatásokat egyéni kérelem alapján is nyújthat a 
Kuratórium. 

Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, ill. vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. /Khtv. 
18.§7 

Az Alapítványi vagyonból fedezhetőek az Alapítvány céljai megvalósítása 
érdekében igazoltan felmerült költségek. 
Az Alapítvány köteles éves beszámolót készíteni, amelynek elfogadása a 
kuratóriumi ülésen történik, a kuratóriumi tagok egyhangú döntésével. 
Ha az Alapító részt vesz a kuratóriumi ülésen, akkor az Alapító véleményét a 
beszámolóról jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
A határozati javaslat elfogadásához a kuratórium tagjainak egyhangú döntése 
szükséges. 

10. Közcélú adománygyűjtés szabályai 

A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat 
az adományozók, ill. más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és 
emberi méltóság sérelmével. 

A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a 
közcélú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető el. 

A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerint, ennek 
hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

11. Vegyes rendelkezések 

Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány a nyilvántartásból 
való törléssel szűnik meg. 

Az Alapítvány megszűnése esetén a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése 
után az alapító az általa alapításkor befizetett induló alapítói vagyonra csak 
akkor tarthat igényt tarthat igényt, amennyiben az a megszűnéskor megvan. 

Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartással jön létre. 
A nyilvántartás nem tagadható meg, ha az Alapító Okirat a Ptk-ban 
meghatározott /Ptk.74.§./2/ feltételeknek megfelel. 

AMASOLAT AZ EREDETIVEL 
MINDENBEN MEGEGYEZIK 
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Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az Alapító nem 
vonhatja vissza. 
Az Alapító az Alapító okiratot -név, cél és vagyonsérelme nélkül- indokolt 
esetben módosíthatja. 

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány működése felett az ügyészség a 
reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Khtv., az Alapítvány 
belső szabályzatát (mely nem állhat ellentétben az Alapító Okirat, illetve a 
törvény rendelkezéseivel), valamint az alapítványra vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Budapest, 2003. január 14. 

Pajor Zsolt 
alapító 

imúct . / j ' ( . Tanuké 
1. 

2. llwffl&jIáit'sl.JJ.S.I.. ÁhpMiwxd/.. . Á'.lfa^. . y:.lt.1: 

Alapító Okiratot készítette: 

Ua#<7»A r/vz 
ü\'Oribyosi u. 13 
. ö u d »as t ,P f .6 l ' 
■ Í " ' « * ?15-Ö0?0 
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CSONTVELŐ-TRANSZPLANTÁCIÓ %/J^í 

ALAPÍTVÁNY </ 
H-l 113 Budapest, Karolina út 65. 

Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 749 
Koordinációs Iroda: telefon-fax: 786-8950 

Adószám: 18179114-1-43 Bankszámlaszám: 11705008-20482080 
E-mail: csontvelo.alapitvanv@upcmail.hu Honlap: www.csontvelo.hu 

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt, az 1959. évi IV. Törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8791. 
sorszám alatt és a 1 l.Pk.60073/2003/2. számú határozattal vette nyilvántartásba. 

\i'5tXv^ \OÍQoJf rrdiAjL>r uJr\ 
nctsz.:2M/2010. 

Tisztelt Támogatónk! 

A Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány (Főv. Bíróság által 8791.ssz. alatt, 
ll.Pk.60073/2003./2.sz. határozattal nyilvántartásba véve) Kuratóriuma nevében kérem az Ön, 
illetve Cége szíves segítségét csontvelő-transzplantáción átesett, rendkívül nehéz anyagi 
körülmények között élő gyermek és családjuk támogatására. 

Alapítványunk célja, hogy az egész országra kiterjedően elősegítse az életmentő beavatkozások 
anyagi és műszeres támogatását. 

Jelenleg kilenc kis beteget támogatunk. A gyerekek a miskolci megyei kórház szakmai irányítása 
mellett estek át a csontvelő-transzplantáción, steril körülményekre, gyógyszerekre, különleges 
étrendre van szükségük, amelyet családjuk képtelen biztosítani. 

Alapítványunk ezen családok átmeneti segítését vállalta fel. A támogatások iránti igények szinte 
hetente bővülnek, további felkérések vannak folyamatban. 

Kérjük nagylelkű támogatását ez ügyben, hogy a gyermekek gyógyulása zavartalan legyen.,. 

A támogatott összegről adóigazolást küldünk, mely a jelenleg érvényes pénzügyi és számviteli 
szabályzatnak megfelel. 

Budapest,.. b^9*k<w>..-. .9. P. -. 

Iktatószám: /2010./X Á A 
Utalás esetén kérjük szíves
kedjenek a fenti iktatószámra 
hivatkozni! Köszönjük! 

Tisztelettel: 
Kállay Gyuláné 
Kuratóriumi elnök 

mailto:csontvelo.alapitvanv@upcmail.hu
http://www.csontvelo.hu


BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály 
Hajdú Péter főosztályvezető részére 

Helyben 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Mellékelten megküldöm további intézkedés végett a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány 
(1113 Budapest, Karolina út 65.) polgármester úrhoz eljuttatott támogatási kérelmét. Az 
alapítvány a transzplantáción átesett, nehéz anyagi körülmények között élő családok 
megsegítéséhez kér anyagi támogatást önkormányzatunktól. 

A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2010. június 8-i ülésén fogja tárgyalni. 

Budapest, 2010. május 27. 

Üdvözlettel: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

K Ő B Á N Y A 

1102 Budapest, Szent László tér 29. ■ Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. ■ Telefon: 433-83-30 ■ Fax: 433-82-35 
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Fővárosi Birósáj» 
1363 Budapest 
Markó u 17. 
í l .Pk. 60073/2003/2 

VÉGZÉS 

ZAJUNK 

< • * - s . 

Gap 

A Fávirwpi Bíróág * Oaatvclí-Tniiiízplifltició AJapífváfly S791. s o m á a tlatt 
a.yilviaurtisba vtai, egyben az alapítványt közhasznú tervezetté mtafrstiu 

Az alapítvány székhelye: 1103 Budapest, Gergely u. 62-sz. 

A képviselő neve lakcíme: 

Killay Gyvtáaé szrLeuófi Margii 1103 Bp. Gergely u. 6Zsz. 

Az alapítvány célja: Éktmemó tsoatvelö-traaiszplamaciós beavatkozások: anyagj és 
műszeres támogatása ÍZ egész országra fctfeqedőert. 

Az alapítvány típusa: alapítvány 

Az alapítvány vagyoa-felhasznilisi módja: páJyázat, az alapítvány teljes mütdeakarí 
vagyona. 

Az aJapírvány nyílt. 

A kezelő szerv tagjainak neve, lakóhelye: 

Káüay Cyuliaé sz: Lezsófi Margit 1103 Bp. Gergely u. 6l.sz. 
Tóth Lajosné sz: Abonyi Viktória Í}SB Bp. Drégelyvár u. S.sz. fsz.2. 
Rédei LászJóné sz; Varga Katáivá 1077 Bp, Dohány u. \Sf\i. sz- EO/S. 

' " ' ' ■ ' • ■ * • 1 - " ■ • n 

INDOKOLÁS 

file:///Sf/i


~ ü ? « fjywnlteéginek elősegítése kSzfaaszoií tevékenységet folytat* S 2 

Budapejt, 2003. február 17. 

Snn*nt rtr. I.ajn« finn a ctr 
tanácselnök 

A kiadmány hiteléfife 


