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Tárgy: Javaslat alapítványok 
támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
(1105 Budapest, Bánya u. 31.) elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi 
költségvetésében nyújtson 3.000.000,-Ft összegű támogatást a 2005. május 31-én 
kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának 
biztosítására azzal, hogy az Alapítvány a 2010. évben egyéb támogatási összegre 
nem nyújt be kérelmet az Önkormányzathoz. 
Az Alapítvány tevékenységében az eddigi együttműködés eredményeként a 
társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, a helyi szociális ellátórendszer 
kiegészítése, a preventív és közösségi szolgáltatás bővülése valósult meg. A Havasi 
Gyopár Alapítvány munkája során a gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és 
költséghatékonyan végzi felvállalt feladatait, a programokat és szolgáltatásokat 
ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. Tekintettel arra, hogy az együttműködési 
megállapodásban a pénzbeli támogatás nem került meghatározásra, az Alapítvány 
működéséhez és a szolgáltatások biztosításához szükséges személyi kiadások (1 
főállású munkatárs) és dologi (működési) költségek fedezésére kéri a támogatást. 

A kéreln.et a Sport, Ijjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2009. november 24-én 
megtartott ülésén megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 

294/2009. (XI.24) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére a 2010. évi költségvetésében 
3.000.000,-Ft összegű támogatást tervezzen be a 2005. május 31-én kötött 
együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására azzal 
a feltétellel, hogy az Alapítvány 2010. évben egyéb támogatási kérelmet nem nyújt be 
a települési önkormányzathoz. A Bizottság egyben felkéri a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságot, hogy alakítsa ki álláspontját a kérelem tárgyában. 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 
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A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság a soron következő ülésen tárgyalja, a 
bizottság döntését az elnök a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

2. A Paci Doki Alapítvány (2713 Csemő, Irsai út 11.) alapítója Domina Imre és elnöke 
Szőnyi Zsolt azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a 2009. december 
16-án a Budapesti Kongresszusi Központban „Együtt - Művészek a lovasterápiáért" 
jótékonysági koncert költségeihez támogatói jegyek megvásárlásával járuljunk 
hozzá. 

A kérelmet a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2009. november 24-én 
megtartott ülésén megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 

290/2009. (XI.24) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság nem javasolja a Képviselő
testületnek, hogy a Paci Doki Alapítvány által szervezett, a Budapesti Kongresszusi 
Központban megrendezésre kerülő művészeti estet támogassa. 

Az Ötv. lO./d §-a alapján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem 
ruházható hatáskörébe tartozik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja 
el: 

H a t á r o z a t i j a v a s l a t o k : 

l/a: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére a 2010. évi költségvetésébe 

,- Ft összegű támogatást tervez be a 2005. május 31-én kötött 
együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására 
azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány 2010. évben egyéb támogatási kérelmet 
nem nyújt be a települési önkormányzathoz. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: a költségvetés elfogadásakor 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Ehrenberger Krisztina 
Hajdú Péter főosztályvezetők 

1/b: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) kérelmét nem támogatja. 
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Paci 
Doki Alapítvány (2713 Csemő, Irsai út 11.) kérelmét nem támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2009. november 30. 

/ I v ' ^ 
Verbai Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ~̂ 
Verbai Lajos Polgármester Úr részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 

Tárgyr Kérelem a 2010. évi költségvetési támogatásra 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Havasi Gyopár Alapítvány 2001. június 26-án kelt 479/2001. (V.29.) számú 
önkormányzati határozat alapján , amely módosításra került 2005. május 31-én kelt 326/2005 
(IV. 21.) sz. Önkormányzati határozattal, együttműködési megállapodást kötött a kötelező 
önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre, a helyi szociális és 
humánpolitikai feladatok kiegészítése céljából. Az együttműködés eredményeként a 
társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, a helyi szociális ellátórendszer 
kiegészítése, a preventív és közösségi szolgáltatásbővülés valósul meg (a megállapodás 
másolatát 1. sz. melléklet tartalmazza). 

Az Alapítvány eddigi munkája során a gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és 
költséghatékonyan végzi vállalt feladatát. 

Az Alapítvány 1999.10. 01. napjától folyamatosan többfunkciós információs és tanácsadó 
szolgáltatást végez. A szociális információs szolgáltatás működtetését 2005.10.05-én 
bejelentette a Budapest Kőbányai Önkormányzat Jegyzője felé ( másolatát 2.sz. melléklet 
tartalmazza). 

Az 1993. évi III. Szociális Törvényben kötelező önkormányzati alapfeladatként előírt 
szociális információs szolgáltatás a többszöri módosítás után kikerült az alapellátások közül, 
de erre a szolgáltatásra szükség van, amit bizonyít az igénybe vevőkről évenként készített 
kimutatásunk (másolatát 3. sz. melléklet tartalmazza). 

A fent említett Szociális Törvény 2009. január 1-től hatályos rendelkezése alapján az előírt 
önkormányzati alapszolgáltatásairól, a szociálisan rászorulók, az egészségi és mentális 
állapotuk miatt segítségre szorulók részére a problémák megoldására és az életvezetési 
képesség megőrzése céljából, az Alapítvány Információs- Tanácsadó és Esély Szolgálata 
továbbra is segítséget nyújt. 

Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 1475. Budapest, POtO. 
Telefon/fax: 260-67-25 E-mail: postinastenfiihgva.t-online.hu 

Honlap: www.hgya.axelero.net 
Bankszámla: OTP 1I7I0002-20083162 

Adószám: I8158469-M2 

http://gva.t-online.hu
http://www.hgya.axelero.net
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A szociális biztonság megteremtéséhez az ellátásokat és a szolgáitatásokat igénylők 
megfelelő tájékoztatására szükség van, az ellátások hozzáférhetőségére és igénybe vételére 
vonatkozóan, ezt az Alapítvány a személyes találkozókon túl saját készítésű szóróanyagokkal, 
információs előadásokkal is biztosítja. 

Az Alapítvány eddigi tevékenysége során megfelelő kapcsolatrendszert épített ki, a 
lakossággal a bizalmi viszonyt megalapozta, emellett a pályázatok keretében az 
infrastrukturális lehetőséget is megvalósította. 

A programokat és szolgáltatásokat az Alapítvány ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. 

Az Alapítvány működéséhez és a szolgáltatások biztosításához szükséges személyi kiadások, 
(1 főállású munkatárs bér-, járulékköltsége, megbízási díjak) és a dologi, működési célú (civil 
szakmai nap, civil karácsonyi ünnepség, hátrányos helyzetűek részére szervezett preventív, 
életminőséget javító egyéb programok, nemzetközi kulturális együttműködésünk 
kapcsolattartási és az irodahelyiség karbantartási, kisebb felújítási ) költségeinek 
hozzájárulásaként tisztelettel kérjük Polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását, 
mivel a korábbi együttműködési megállapodásban anyagi támogatás nem került 
meghatározásra. 
Az Alapítvány az Önkormányzati támogatás mellett a feladatok elvégzésének költségére 
pályázati és egyéb lehetőségeket is igénybe vesz (szervezetünk ÁFA visszaigénylésre nem 
jogosult). 

A Havasi Gyopár Alapítvány tisztelettel kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2005. V. 31-én az Önkormányzattal megkötött 
326/2005.(IV. 21.) számú együttműködési megállapodásban foglalt feladatok elvégzésére 
Alapítványunk 2010. évi bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Ft összegű támogatását, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában 
szerepeltesse, majd a 2010. évi költségvetésébe beépíteni szíveskedjenek. 

Mellékeljük az Alapítvány 2008. évi munkájáról készült beszámolót és referenciáját, 
valamint a Fővárosi Bíróság végzésének másolatát. 

Az Önkormányzat eddigi támogatását ezúton is tisztelettel megköszönjük. 

Budapest, 2009. november 5. 
Melléklet: 5 db 

1. együttműködési megállapodás másolata 
2. szolgáltatási bejelentés másolata 
3. kimutatás az ügyfelekről 
4. beszámoló a 2008. évről + referenciák 
5. Bírósági Végzés másolata 

Köszönettel és tisztelettel: 

Mihalicska Terézia 
elnök 

H A V A 5 ! G Y O P Á R 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, 
KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 
1105 Budapest, Bánya u. 3 1 . 
A d ó s z á m 1 8 1 5 8 4 6 9 - 1 - 4 2 
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amely a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2005.(IV.21.) 
számú önkormányzati határozata alapján létrejött egyrészről a 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
(1102 Budapest, X., Szent László tér 29.) 
képviseletében Andó Sándor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat). 

másrészről a 
„Havasi Gyopár" Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú 
Alapítvány 
(1105 Budapest, X., Bánya u. 31.1.7.) 
képviseletében Mihalicska Terézia alapítványi elnök (a továbbiakban: 
Alapítvány) 

között, a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való 
közreműködésre, a mai napon az alábbi módosításokkal újítják meg. 

1. Az Alapítvány bemutatja és mellékeli a Fővárosi Bíróság 
ll.PK.60.111/97/8/6593. számú, 1997. április 18-án kelt bírósági 
nyilvántartásba vevő végzését. 

2. Az Alapítvány a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok 
hatékonyságának növelése, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség 
erősítése, valamint a helyi önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítése 
céljából megállapodást köt az Önkormányzattal, amely során a szélesebb 
társadalmi alapokon nyugvó, szociális és preventív együttműködés 
eredményeként szolgáltatásbővülés, illetve költségcsökkenés valósul meg. , 

Az Önkormányzat együttműködési megállapodásban vállalt feladatai 

3. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri 
Irodája, továbbá Népjóléti Irodája és szociális intézményei rendszeres szakmai 
kapcsolatot tartanak az Alapítvánnyal. 

4. Az Önkormányzat az Alapítvány működéséhez térítésmentesen irodahelyiséget 
biztosít, a Budapest, X., Bánya u. 4. sz. alatt. 

5. Az Önkormányzat az információs szolgáltatást nyújtó alapítványi szakemberek 
továbbképzését segíti, a feladatok ellátásához a szükséges hatályos 
jogszabályokat, információs anyagokat az Alapítvány rendelkezésére bocsájtja. 
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6. Az Alapítvány, az Önkormányzat által e megállapodás 4. pontjában biztosított 
alapítványi irodában többfunkciós Információs és Tanácsadó Szolgálatot 
működtet. 

7. Az Alapítvány a kerületben lakó, egyedül élő, vagy megromlott egészségi 
állapotú állampolgárok részére, komplex egészségfejlesztési, humánus, egyéni 
szükségletre épülő, individuális ellátást valósít meg, az emberi méltóság 
megőrzésével. 

8. Az Alapítvány segítséget nyújt a 7. pontban meghatározott személyek számára 
abban, hogy képesek legyenek a lehető legnagyobb önállósággal ügyeik 
intézésére, ennek következtében a lehető legtovább saját otthonaikban tudjanak 
élni. Az idősellátás egyik súlyos gondja az idősek hétvégi megsegítése - mivel 
egészségi állapotuk miatt már szociálisan izoláltak, interperszonális 
kapcsolataik beszűkültek - e feladatok ellátásában is segítséget nyújt az 
Alapítvány. 

9. Az Alapítvány a helyi civil szervezetek részére évente egy alkalommal szakmai 
találkozót szervez. „Kőbányai Civil Kalauz" címen készített kiadvány 
aktualizálását folyamatosan végzi és a változásoknak megfelelően jelentetik 
meg az Önkormányzattal közösen, A költségek megosztásáról külön 
megállapodásban rendelkeznek. 

10. Az Alapítvány a jelen megállapodásban rögzített feladatokat a szakmai 
követelmények, a nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és 
adatvédelemre vonatkozó szabályok ismerete és betartása mellett végzi. 

1 l.Az Alapítvány tevékenységéről évente egy alkalommal beszámolót, tájékoztatót 
készít az Önkormányzat részére. 

Az Önkormányzat és az Alapítvány közös feladatai 

12. Az együttműködő felek egy-egy személyt megbíznak az együttműködési 
megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésével, 
koordinálási feladatok ellátásával. 

13. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást csak a 
kölcsönös egyeztetés alapján módosítják. 
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14. A felek a jeten megállapodást határozatlan időre kötik, amelyet mindkét fél a 
másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondási idővel 
felbonthat. 

15. A felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi 
IV. törvény (Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

16. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek között 2001. június 26-
án aláírt, 479/2001. (V..29.) számú Önkormányzati határozat érvényét veszti. 

Budapest, 2005. &~*'.^ -?/-■ / ■ 

• •u n. 
az önkormán' 

K « v A S i G Y O P Á R 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, 
KULTURÁLIS SEQÍTŰ ALAPÍTVÁNY 
1105 Budapest, Bánya u. 31. 
Adószám: 13153469-1-42 

/ . Y-ft^CJ "*• 
Mihalicska Terézia 

az Alapítvány képviselője 

Ellenjegyezte: 

dr. Neszteli Istv 
jegyző 

'Ff-?. X. íf-fTl vív-7 W{'«ísnben magegyezik 

^'^í^/í ,*..£:_ . nap 

i!rás 



2J. fe- núélíiet 
HAVASI GYOPÁR 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Dr. Neszteli István 
Jegyző Úr részére 

Budapest, X. Szent László tér 29. 

: : : : : ; ^ ^ W < V y / " ^ n b e n megegyezik 
'^vl'M^Jl ^oT-
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Tárgy: Szolgáltatás bejelentése 

Tisztelt Jegyző Úr! 

A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány nevében 
ezúton szeretnénk bejelenteni, hogy a szociális információs szolgáltatást 1999.10.01. napjától 
végezzük folyamatosan, jelenleg is. 

A többször módosított 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról 61. §-a 2005.01.01. hatállyal a szociális információs szolgáltatást önkormányzati 
alapfeladatként írja elő. 

Az alábbi táblázatban tájékoztatjuk az eddigi ilyen irányú tevékenységünkről: 
w 

Ev: Hivatalos ügyek 
intézése: 

Információ, 
tanácsadás: 

Ügyfelek száma 
összesen: (fő) 

1999. 78 43 121 
2000. 757 180 937 
2001. 783 229 1.012 
2002. 731 615 1.346 
2003. 738 920 1.658 
2004. 803 976 1.779 

Az információs szolgáltatást a törvényben előírtaknak megfelelően végezzük, jelenleg két 
helyszínen: 

1. Bánya u. 4/a. Alapítványi Iroda: minden nap 10 órától 14-óráig 
2. Kada u. 120. Görög Klub: minden hétfőn 12 órától 16-óráig 

Alapítványunk 2001. év óta együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat 
Képviselő-Testületévei a 326/2005.(IV.2I) számú határozat alapján (az együttműködési 
megállapodás másolatát mellékeljük), a helyi szociális és humánpolitikai faladatok 
kiegészítése céljából. 

Kérjük bejelentésünk elfogadását. 
Tisztelettel: 

Budapest, 2005. október 05. " " if- - *J*°tfnL*J * . , f"*"/" 
Melleklet: 1 db KULTURAUS seoÍT&ALM+rvAy '̂' - # " 0AJ[ w L ~ 

nos Budapest. Bénya u. 31. Mihalicska Terézia 
l O ó s z á m - 1 8 1 5 8 4 8 9 - 1 - 4 2 elnök 

/?'■<&¥/?'■■£&},■ 
/ ' 

Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY I475. Budapest. Pf.3t0. 
Telefon/fax: 260-67-25 E-mail: postm aster-qihirva.axelero.net 

Bankszámla: OTP 11710002-20083162 
Adószám: 18158469-1-*2 

/zn-foe'j 

http://aster-qihirva.axelero.net
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Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítv 
1475. Budapest, Pf. 310. 
E-mail: postmaster@hgva.t-online.hu 

Kimutatás 

a Havasi Gyopár Alapítvány többfunkciós 
Információs és Tanácsadó Szolgálatát igénybevevők számáról 

Az Alapítvány célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű embereknek, elsősorban az időseknek 

és betegeknek az ügyintézés útvesztőiben való eligazodását, a szociális és az 

egészségmegőrzés szempontjából alapvető szükségletek, és a társadalmi esélyegyenlőség 

megteremtését elősegítse. 

Ev Hivatalos ügyek 

intézése 

Információs, 

tanácsadás 

Ügyfelek száma 

összesen 

1999. 78 fő 43 fő 121 fő 

2000. 757 fő 180 fő 937 fő 

2001. 783 fő 229 fő 1.012 fő 

2002. 731 fő 615 fő 1.346 fő 

2003. 738 fő 920 fő 1.658 fő 

2004. 803 fő 976 fő 1.779 fő 

2005. 1.203 fő 1.940 fő 3.143 fő 

2006. 1.281 fő 2.077 fő 3.358 fő 

2007. 772 fő 1.823 fő 2.595 fó 

2008. 412 fő 1.871 fő 2.283 fő 

A másol* az ereöüí feo7$te-

~2t .hó <?J ' 

^ > * 4 t / 
„nap 

aláírás 

mailto:postmaster@hgva.t-online.hu
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A HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A Havasi Gyopár Alapítvány közérdekű célú szervezetként 1997. évtől folyamatosan 
működik a főváros X. kerületében, Kőbányán. Küldetése szerint a szociális helyzetük és 
egészségi állapotuk miatt, önhibájukon kívül gondoskodásra szorulók részére fejleszt ki és 
biztosít olyan szolgáltatásokat, hogy képesek legyenek emberi méltóságuk, függetlenségük 
megőrzésére, így javítva mindennapi életük minőségét. 
Fő célkitűzésünk a hátrányos helyzetű embereknek az ügyintézés útvesztőiben való 
eligazodás segítése, az alapvető szociális szükségletek és a társadalmi esélyegyenlőség 
megteremtésének elősegítése, az állami és önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítése. 
Célcsoportunk, az egyedül élő idősek és a fogyatékkal élők családja mellett, a munkaerő
piaci szempontból hátrányban lévő inaktív nők és a pályakezdő fiatalok. 
Tevékenységünket a kuratórium, a tanácsadók és a képzett önkéntesek mellett megbízással 
alkalmazott szakemberek segítették. 
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével 2001. évtől együttműködési 
megállapodás alapján az önkormányzati ellátórendszer kiegészítését, a lakossági, információs 
és tanácsadó szolgálat működtetésével végezte az Alapítvány. 
2008. évben 2283 fő részére nyújtottunk segítséget, hivatalos ügyintézésben, jogi, szociális, 
egészségügyi, képzési, adó és álláskeresés ügyében, elsősorban idősek és hátrányos 
helyzetűek részére. 
A helyi önkormányzattal együttműködve szerveztük meg a kőbányai civil szervezetek 
szakmai napját, ahol a szakmai előadások mellett aktuális Európai Uniós információs 
anyagokat is biztosítottunk. 
Esély Szolgálatunk keretében inaktív nők munkaerő- piaci reintegrációjában segítettünk 
tanácsadással, álláskereséssel, információkkal. 

Határok nélkül címmel a felvidéki települések civil szervezeteivel együttműködésben közös 
kulturális és szakmai fórumot szerveztünk Budapesten és Párkányban, ahol a helyi 
önkormányzat képviselői is megjelentek Szlovákia Párkány városának Új Évszázad 
Nyugdíjasainak Klubja szervezetével hivatalos írásos megállapodásban rögzítettük az 
együttműködésünk éves programtervét is. 

Az NFT és az EU társfinanszírozásával elnyert HEFOP pályázattal 40 év feletti munkanélküli 
nők részére képzési és foglalkoztatást projekt keretében 15 fő részére biztosítottuk a 
lehetőséget, betanított szociális gondozói képesítés megszerzését és a munkaeőpiacra való 
visszatérést is segítettük. 

Közösségi bűnmegelőzés címmel lakossági tájékoztatókat szerveztünk és a témával 
kapcsolatos szóró anyagot is népszerűsítettük. 

A környezet és egészségvédelem, valamint az egészségmegőrzés érdekében a 
parlagfűmentesítésről az allergiát okozó gyomnövények elleni védekezésről, a 
szűrővizsgálatok fontosságáról szórólapot és tájékoztatókat készítettünk, melyet 
rendezvényeinken propagáltuk. 
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Civil karácsonyi ünnepséget szerveztünk, az Alapítvány által segített idősek részére ahol a 
kulturális műsort a diákok és a helyi kulturális csoportok biztosították (300 fő részére). 

Az Alapítvány honlapján a tevékenységünkről folyamatosan adtunk tájékoztatást és a szakmai 
kiadványaink letölthetőségét is biztosítottuk. 

Pénzügyi helyzetünket, gazdálkodásunkat a költséghatékonyság jellemzi. 

Szolgáltatásaink, programjaink ingyenesek, tevékenységeinkről rendszeres tájékoztatást 
adunk a médiákban, szóróanyagokon civil honlapokon. 

Az Alapítvány küldetésének és célkitűzéseinek megfelelően 2009. évben folytatjuk az eddig 
végzett munkánkat. Szervezeti struktúra: erősítése, a menedzsment bővítése, stabilizálása 
főfoglalkozású munkatársakkal és szakemberek segítségével; emellett folyamatosan 
szervezzük és képezzük az önkénteseket is. 

Az elmúlt évben pályázaton kívüli támogatóink voltak : a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt., a Fe-Ferrum Kft., az ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt., a PIus Kft., az Oázis Kertészeti Kft., a 
Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Szabadidő Központ. 

Budapest, 2009. március 31. 

Mihalicska Terézia 
elnök 



Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány 
1475. Budapest, Pf. 310. 
E-mail: postmaster(£jhgva.t-online.hu 

Referenciák bemutatása 

1. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése a 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program az EU és az NFT I. 
keretében „Segítő-Esély Szolgálat Kőbányán" c. tájékoztató anyag 
2007. év 200példány 
HEFOP/1.3. l.-Ha vasi Gyopár Alapítvány 

2. „Bűnmegelőzés az időskor tükrében" c. tájékoztató kiadvány 
2006. év 200 példány 
Fővárosi Önkormányzat Közbiztonsági Bizottság 

3. „Tanulási folyamat megtanítása a Havasi Gyopár Alapítvány 
modellprogramja az élethosszig tartó tanulás tükrében" c. kiadvány 
2005. év 400 példány 
Nemzeti Felnőttképzési Intézet 

4. „Civil esélyek és lehetőségek a szektorok közötti együttműködés 
fejlesztésére" c. szakmai konferencia anyaga 
2005. év 400 példány 
Nemzeti Civil Alapprogram 

5. „Esélyek az életminőség javítására" c. kiadvány 
2004. év 400 példány 
ESZCSM 

6. „Esély Szolgálat nők részére" c. kiadvány 
2003. év 500 példány 
Phare Access 

7. „Kőbányai Civil Regiszter" c. kiadvány 
2002. év 2000 példány 
Havasi Gyopár Alapítvány-Kőbányai Önkormányzat 

o ' "yenben megegye^. 

_Stófré8 



é 

„HAVASI GYOPÁR" 
Szo ciális, Egészségügyi, Kulturális 

Segítő Alapítvány 
/Székhely: 1105 Budapest Bánya u. 31.1.7. / 

módosított 
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"HAVASI GYOPÁR" -
Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány 

módosított 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

Alulírott alapító az általa létrehozott, és a Fővárosi Bíróság állal a 11 Pk 60 111/07 
iktatószámmal ellátott, az 1997 év áorilis h<S IX nanián , <<o-T 60.111/97-es 
Végzésével nyilvántartásba vett,' ? PJ " 6 5 9 3 - 3 S S O r S z á m 0 n mc8hozott 

önálló jogi személyiségű, tartós közérdekű célú, humán közhasznú feladatokat ellátó 
alapítvány Alapító Okiratát 

a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései . . . ■< 
alapttvány jogszerű működése érdekében az alábbiak szerint r e n d c I k e z c s c i lapján, az 

módosítja, 

ZX"szsve8ít"eredcti Aiapit6 oKratban ****" •«*■« «k»<bc 
/ .^topft* Bélavdrilmre Mik: 20S3 Solymár Nagykovácsi u. 34J 

II. Az alapítvány neve: 

"HAVASIGYOPÁR"Szociális, Egészségügyi, KulturálisSegltSAlapítvány 

III. Az alapítvány székhelye: 

H05 Budapest Bánya u. 31.1.7. 

^ \ ^ ^ € ^ ^ ^ ' J ° g ^ t t : ** ****» A K ö z h a S 2 n ú m e z e t e k r ő l 
szertezeL ^ 3 ^ ^ ' é s 7 ' §"ába« meghatározottak alapján: közhasznú 

V. Az alapítvány célja: Az alapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI 
vritetcitJ''* b c k C Z d é s é b c n ^ghatáiozott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat 

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, 
időskorúak gondozása nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított -
csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. 

A z alapítvány célja a fentiekben meghatározott tevékenységek alapján: a szociális vagy 
egészség, állapotuk miatt hátrányos helyzetű állampolgárok és embercsoportok megsegítése 
a segítségnyújtás feltételrendszerének és finanszírozásának megteremtése az alábbiak szerint • 

H A V A S ! Q Y O P Á f j 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI 
KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 
1 4 7 5 B u d a p e s t , Pf. 31C 
A d ó s z á m : 1 8 1 5 8 4 6 9 - 1 -4Z 

A máieö" '« ' eredeti bizonylattal 
mindenben megegyezik. 
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Szociális szolgálat létrehozása és működtetése a személyes gondoskodásra szorulók 
ó szó re 

-kiemelve az időskorúak gondozását /napközbeni ellátást, felügyeletet, takarítást, 
bevásárlást, orvoshoz vagy gyógykezelésre történő kíséretet, hivatalos ügyeik intézését/, 

-valamint a szociálisan rászoruló, továbbá szociális problémákkal küszködő családok 
megsegítését. 

?.. Információs tanácsadó szolgálat szervezése a társadalom szociálisan veszélyeztetett 
csoportjai egészségmegőrzésének elősegítésére. A szolgálat 

-életmód-és életvezetési tanácsadással, 
-a lakosság részérc ismeretterjesztő anyagok, kiadványok megjelentetésével segíti fenti 

célkitűzése megvalósítását. 

V Gyermekek és fiatalok részére speciális, koruknak megfelelő egészségmegőrző programok, 
akciók, adománygyűjtések szervezése és lebonyolítása, az alapítvány céljainak megismertetése 
érdekében kiadványok, valamint audio-és videotechnikával készített ismeretterjesztő anyagok 
készítése és megjelentetése. A. komplex módon értelmezett egészségmegőrzés részeként: 

-mentálhigiénés tevékenység végzése a 0-18 éves korcsoportot érintően, 
-az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra nevelés, küzdelem az alkohol-

és drogfogyasztás, valamint a dohányzás ellen tanácsadással, akciók, rendezvények 
megszervezésével és lebonyolításával, az egészséges életmód megvalósítását célul kitűző 
klubok, csoportok megszervezésével és működtetésével. 

4. Kulturális, oktatási tcvékcnvsée végzése a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részére * 
közérdekű előadások, tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával. 

5. A fenti célok megvalósulásának finanszírozására rendezvények előadások, jótékony célú 
akciók és rendezvények szervezése és lebonyolítása. 

VL Az alapítvány Alapító Okiratának fentiekbea meghatározott közhasznú tevékenységinek x 

szolgáltatásaiból bárki részesülhet, aki Bit* kora, egészségi állapota vagy társadalmi helyzete 
miatt rászorult, vagy egyéb ok miatt az alapítvány kezelő szervétől kéri az alapítvány 
támogatását 

VII Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét pártoktól és 
politikai irányzatoktól függetlenül fejti ki, azokat nem támogatja, tőlük támogatást nem fogad, 
továbbá tevékenysége során' országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárost 
önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat, s ezt mindenkori 
tevékenységérc kizárja. 

Vili. A i alapítvány kezelője. A kezelő hatásköre: 

1 Az alapítvány legfőbb szerve az alapító által létrehozott kezelő szerv, a kuratórium A 
Laténurn öt TostTgú kezelő szerv. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi iránytó, 
döntéshozó, képviseleti és gazdálkodó szerve. 

2. A kuratórium tagja,: elnök, tagok. Az Alapító Okirat módosításakor a kuratórium tagjai: 

Elnökc.Mihalicska Terézia Aakik: 1105 Dudapest Bánya u. 31. 177. 
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SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGY 
KULTURÁLIS — ' - ' * ' 
1475 B 
Adószám 
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Tagjai:Gergely Lászlóné sz. Rozinái Ildikó /lakik: 1119 Budapest Allcndc park 167 
Hanusz József " /lakik: 1203 Budapest János u. 31./ 
dr. Hárs Lídia Aakik: 1101 Budapest Pongrácz u. 17./ 
K-almárné Szabó Magdolna /lakik: 1172 Budapest Tcrény u. 41./ 

3. A kuratórium tagjai nem lehetnek sem az alapítónak, sem pedig egymásnak a Polgári 
Törvénykönyv 685. §./b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A kuratóriumi 
döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a fenti §.-ban 
meghatározottak szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján 

a/, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b/. bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. 

4. Az alapítvány képviselője: a kuratórium elnöke. 

5. Az alapítvány nevében aláírási cs utalványozási jog a kuratórium elnökét illeti a kuratórium 
egy tagjával együttcsen történő aláírással. A képviseleti és utalványozási jog idö-és 
feladatmcghatározással a kuratórium tagjaira írásban, ideiglenesen továbbruházható. 

6 A kuratóriumi megbízás az alapítványi célok maradéktalan megvalósítáa érdekében, 
határozaüan időtartamra szól. Ha működés során az alapító veszélyben látja a alapítvány 
céljainak megvalósítását, jogosult a kuratórium tagjának vagy tagjainak visszahívására. 
Ugyancsak az alapító jogosult a kuratórium tagjai körében bekövetkezett változásokat az 
alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság felé bejelenteni. A kuratórium tagjainak megbízatása 
megszűnik önkéntes lemondással, továbbá halállal is. 

7 A kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában végzik, azonban az alapítvány 
érdekében végzett munkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A díjazás 
az elvégzett munka arányában, az alapítvány pénzügyi helyzetéhez igazodóan adható, annak 
mindenkori mértékéről a kuratórium dönt 

8. A kuratórium kizárólagos feladat- és.hatásköre: 

1 Az Alapító Okiratban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, így 
-az alapítvány éves tervének és költségvetésének meghatározása, 

gazdálkodásának irányítása, az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elkészítése 
és jóváhagyása, az alapítvány működésével • kapcsolatos adminisztratív, gazdálkodási és 
szervezeti feladatatok ellátása és felügyelete, 

-az alapítvány pénzeszközeinek kezelése és a lehetőségek szerinti gyarapítása, 
-döntés a csatlakozók és támogatók adományainak elfogadásáról es 

felhasználásáról,^ a kuratóriumhoz érkező támogatási kérelmekről, azok támogatási 

for m á já ró .ésmód J áról ,^ ú m ^ M l s z ó l 6 l ö r v é n y 7 . § . á b a n meghatározónak 

figyelembe vételével, ezen módosítástól eltelt egy éven belül - a szeiyczcl ™ k ö d f * ^ " 
gazdálkodásának részletes szabályait tartalmazó - Szervezeti és Működés, Szabályzat /SzMSz/ 

elkészítése, _ m . n t a a m . t ^ A l a p U Ó Q k i r a l é s „ S z M S z . a k u r a l ó r ium hatáskörébe utal. 
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. kuratórium működési rendje 

1. A kuratórium szükség szerint, de évcnlc legalább két alkalommal ülésezik. A 
uratórium összehívásáról és levezetéséről a kuratórium elnöke, akadályoztatása cselén az 
Inök által írásban felhatalmazott tag gondoskodik. 

2. A kuratóriumot össze kell hívni bármely kél tagjának kezdeményezésére is, az ok és 
i napirend meghatározásával. 

3. A kuratóiumi ülésre szóló meghívókat a hely, idő és a napirend meghatározásával 
az ülés kitűzött időpontját legalább nyolc nappal megelőzően, írásban vagy faxon kell 
kiküldeni a kuratóriumi tagok részére. A meghívóban közölni kell a határozatképtelenség 
esetére ugyanazon napirenddel összehívott újabb kuratóriumi ülés helyét és időpontját is. 

4. A kuratóriumi ülés határozatképességéhez tagjainak ötven százaléka plusz egy fő 
jelenléte szükséges. A testület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetéaaz elnök szavazata dönt. 

5. A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvben az érdemi 
véleményeket és javaslatokat, a meghozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát, személyének feltüntetését, a meghozott határozatokat, a határozatok 
végrehajtásának módját és időpontját, valamint a végrehajtásért felelős személy megnevezését 
is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a kuratórium vagy az ülés levezető elnöke és a jegyzőkönyv 
készítője hitelesíti. A jegyzőkönyv mindenkori melléklete a kuratórium jelenlévő tagjainak és 
az ülésre meghívottaknak névsorát feltüntető jelenléti ív. Ezen dokumentumokat a vonatkozó 
gazdálkodási szabályoknak megfelelően -részletes szabályainak az SzMSz-ben történő 
rögzítésével- kell irattározni és megőrizni. A kuratóriumi jegyzőkönyvekbe erre vonatkozó 
írásbeli kérés alapján az érdekeltek betekinthetnek, a személyiségi és adatvédelmi jogok 
védelmének betartásával. 

6. A kuratórium ülései nyilvánosak. Fontos kőz-, illetve magánérdekből -az érintettek 
kérelmére- a kuratórium elnöke határozhat az ülés zárttá tételéről. Az elfogadott éves 
beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés és a Határozatok Jegyzékébe foglalt kuratóriumi 
döntések az alapítvány székhelyén bárki számára megtekinthetők. 

. 7. Á kuratórium vagy annak tagja által c feladatkőre ellátása során okozott kárért 
harmadik személlyel szemben az alapítvány felelős. A tag által e minőségében az 
alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint felel. 

8. Az alapítvány alkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogokat a kuratórium 
elnöke gyakorolja. 

9. A kuratórium tevékenységéről évente írásban tájékoztatja az alapítót. Az írásos 
tájékoztatót az éves beszámolónak a kuratórium által történő elfogadása után, 30 napon belül 
az alapítvány kuratóiiurxiárták elnöke köteles megküldeni az alapító részére. 

IX. Az alapítvány vagyonának felhasználása, az alapítvány gazdálkodása: 

1. Az alapítvány vagyonát az alapító által a szervezet indulásakor az alapítványhoz rendelt 
100.000 /egyszázezer/ forint készpénz, mint induló vagyon, továbbá a támogatók és 
csatlakozók állal az alapítvány részérc juttatott támogatások Összege, az alapítvány 
gazdálkodása, valamint vállalkozási tevékenysége eredményeként létrejött vagyontömeg 
képezi. 
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2. Az alapítvány induló vagyonának 25 %-át az alapítvány mindenkori biztonságos 
működtetése érdekében törzstőkeként, tartós lekötésben kell tartani. 

3. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A vállalkozás nem képezheti tevékenysége 
döntő, meghatározó részét. 

4. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az csak az Alapító 
Okiratban meghatározott célokra és az alapítvány szervezetének, valamint az általa létrehozott 
intézmények, szervezetek fenntartására, működtetésére használható fel. 

5. Az alapítvány részére - céljainak megvalósítására - adomány is juttatható. Az adomány 
vagy felajánlás mind pénzbeli, mind vagyoni értékű jog /szerzői jog, használati- és 
tulajdonjog/, mind pedig tevékenység, közreműködés lehet. Az alapítványi pénzeszközök 
adományozásakor kizárt, hogy az adományozandó összeget akár közvetlenül, akár valamely 
szolgáltatással őszefüggésben, előre meghatározott vagyoni előny megszerzése érdekében 
adják az adományozók. Ha az alapítvány részérc támogatásként devizát juttatnak, azt a 
vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével - devizában is felhasználhatja. 

6. Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kezelő szerv, a kuratórium testületileg dönt. A 
testületi döntés akkor érvényes, ha annak meghozatalában a kuratórium tagjainak több, mint a 
fele résztvett. 

7. Az alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos munkáért a munkát végzőt az 
alapítvány vagyonából a kuratórium erre vonatkozó határozata szerinti díjazás és 
költségtérítés illeti meg. 

8. Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja a Közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. tv. 10. §-ában meghatározott összeget, azaz ötmillió forintot, a kezelő 
szervtől elkülönült, a vezető szerv tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzését 
megvalósító Felügyelő Bizottság létrehozása az alapítónak e jogszabályban meghatározott 
kötelezettsége. 

9. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy az 
országos sajtó útján évente nyilvánosságra hozza. 

X. Ai alapítvány megszűnése: 

1. Az alapítvány határozatlan időre létesült, és a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak 
szerint a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg, a Ptk. 74/E. §. - ában meghatározottak 
figyelembe vételével. Az alapítványt akkor is törölni kell, ha a bíróság megszünteti, vagy más 
alapítvánnyal való egyesítéséi rendeli el. 

2. Megszűnése cselén meglévő vagyona az alapítvány székhelye szerint területileg illetékes 
önkormányzat javára kerül átadásra azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat köteles azt az 
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alapítvány Alapító Okiratában megjelölt célok megvalósítására fordítani. Amennyiben ez nem 
lehetséges, az alapítvány megszűnésekor meglévő vagyona célszerinti felhasználásáról az 
alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság dönt erre vonatkozó határozatával. 

3. Az Alapító Okirat módosítására az alapításkor hatályos jogszabályok alapján az alapító 
jogosult. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv A 
közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései, valamint 
tevékenységét szabályozó, hatályban levő jogszabályokban 
irányadóak. 

foglalt 
az alapítványok 

rendelkezések az 

4. Alulírott alapító a fenü Alapító Okirat módosításában foglaltakat, mint akaratával 
mindenben megegyezőt, a mai napon, a jelen levő tanuk előtt, egyetértően írja alá. 

Budapest 1998. ...ÖL..: u.M- napján. 

Alapító: 

Bél 
2083 Sol agfrkovácsi u. 34. 

Előttünk, mint tanuk eíőtt: 

Név: Cím 

Cím 
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Fővárosi Bíróság 
1363 Budapest 
Markó u.27. 
ll.Pk. 60111/97/ 3 

V E G Z E S 

A Fővárosi Bíróság " Havasi Gyopár" SzociáHs,egészségügyi, Knltúrális Segítő 
Alapítvány 

az 1959. évi rv.tv. (Ptk) 74/A.§. (4) bekezdése alapján 6593. sorszám alatt 
nyilvántartásba vette. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belfil fellebbezésnek van helye. 

Az alapítvány székhelye: 11Ó5 Budapest, Bánya u. 31.1/7 

A képviseld neve: . Mihalicska Terézia 1105 Budapest, Bánya L31. 

Az alapítvány célja: A szociálisan, egészségileg és kulturális szempontból 
hátrányos helyzetű állampolgárok megsegítése 

Budapest 1997. április 18. 

c í 
kiadmátav hiteléül: 

Seómidr. Lajos Ilona sk. 
tanácselnök 
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KULTURÁUS SEGÍTŐ ALAPÍTV, 
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FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 
1363 Budapest 
Markó u. 27. 
ll.Pk.60111/97/8 

VEGZES 

A Fővárosi Bíróság az 1997.április 18. napján 6593. sorszám alatt nyilvántartásba vett 

Havasi Gyopár Szociális Egészségügyi Kulturális Segítő Alapítvány-t 

az 1998. január 1. napjától kezdődően az 1997.évi CLVI törvény 22.§.(3) bekezdése 
alapján közhasznú fokozatú szervezetté átsorolta. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

Budapest ,2000 február 16. 

A kiadmány hiteléül: 

» . 

*/ 

Soósné dr. Lajos Ilona sk. 
tanácselnök 

A m i ^ W eredeti blzonytattaJ; 
nénijén megegyezik, j 

" M ' 
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Együt t ~ M ű v é s z e k a l o v a s t e r á p i á é r t 
Jótékonysági Koncert a Paci Doki Alapítvány javára 
Novotel Budapest Congress & World Trade Center 
2009. december 16. 19:00 

Tisztelt Verbal Lajos Úr, 

Domina Imre vagyok, _aPacLDQkLAJaj2Í£5(ány alapítója. 

2009. december 16-án különleges jótékonysági 
a Budapest Kongresszusi Központban Együtt. estet szervezünk az Alapítvány javára 

Művészek a lovasterápiáért címmel. 

Alapítványunk Ingyenesen nyújt lovasterápiás fejlesztést segítséggel élő gyermekek 
számára. Önkéntes segítőimmel a csemői tanyán kitartással, hittel és szeretettel 
igyekszünk mindenki számára elérhetővé tenni a gyógyulás lehetőségét. 
Támogatókat keresünk Ügyünknek, akik a koncertre történő adományhely-váltással 
hozzájárulnak az Alapítvány céljaihoz. Jelenleg a fejlesztés szabad téren zajlik, ezért azt 
minden évben a rossz idő beköszöntével fel kell függesztenünk. Elsődleges feladatunknak 
azt tekintjük, hogy megépüljön a zárt fedeles foglalkoztató, ahol a gyermekek a téli 
időszakban is folytathatják a terápiát, így a munka folytonossága, - ami a mozgásra ható 
fejlesztésekben kiemelten fontos - biztosítható lesz 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy lovasterápiás munka támogatása mellett a 
koncerten résztvevők egy valóban különleges élméijjyben részesülhetnek. 

A fellépők listája önmagáért beszél: 
Bíró Eszter — Falusi Mariann — Fassang László 
Hodek Dávid — Horgas Eszter - Láng Györgyi -- Pa, 
- Sárik Péter — Terecske/' Rita — Unicum Laude Énekegyüttes 

m * ? l t * l w ^ é » 1 ? 5 a j á t P r o d u k c , 6 * a t , v a l a L n t néhány különleges duettet adnak 
eseménynek J ° " ^ K ° n ^ e S s z u s i H P ° n t p e d ' 9 i g a z á n m é l t ó helyszín. « 

Gerendás Péter — Gerendás Dániel — 
lya Bea -- Pély Barna ~ Presser Gábor 

- Zorán. 

A koncert dátuma: 2 0 0 9 . december 16-a 19:00 . „ 
kollégáit, partnereit társadalmi felelősségvállalását 
ajándékkal lepje meg. 

deális időponttá teszi, hogy Hivataluk, 
is bizonyító, egyedi karácsonyi 

Jótékonysági estről lévén szó, a koncert támogatása pénzügyi előnnyel is jár. A 
támogatás összegéről a Paci Doki Alapítvány adomlnylevelet állít k i , így Önök jogosulttá 
válnak az adományokért járó adókedvezmény igénybevételére. 

Adományhelyek 5.900 - 8.900 - 11.900 és 14.900 Ft-os áron válthatók. 
i 

Kérdés esetén örömmel állok rendelkezésére. 

Bízunk benne, hogy idén Együtt ünnepelhetjük a Karácsonyt! 

Üdvözlettel, 

Domina Imre 

Paci Doki Alapítvány 
+36 30 271 86 98 
www.DacIrrokUTji 

http://www.DacIrrokUTji
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Budapest X. ker. Kőbánya önkormányzata 

Verbai Lsyos úr 
polgármester részére 

1102 Budapest. 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Paci Doki Alapítvány kuratóriumának elnökeként köszönöm, hogy előzetesen 
támogatásáról biztosította alapítványunkat célunk megvalósításában. 

Működésünk fontos állomása, ha megépül a zárt fedeles foglalkoztató, ahol a 
gyermekek a fűthető futtatón a téli időszakban is folytathatják a terápiát, így a munka 
folytonossága biztosítható lesz egész évben. 

Ennek a célnak a megvalósítását segítik a decemberi rendezvényen fellépő 
művészek, illetve az eseményen résztvevő támogatók. Alapítványunk kuratóriuma 
teljes mértékben támogatja az eseményt, és egyetért a lovas-terápiában 
magvalósuló alapítói fejlesztési célokkal, köszönjük úgy a fellépők, mint a támogatók 
együttműködését. 

Csemő, 2009. november 18. 

Üdvözlettel 

Szőnyi Zsolt 
az Alapítvány elnöke 



KITŰLrDUNA TU FELELET fíZ ÉLETNEK FaxSzám:+36 i 489-1615 19 Nov. 2009 10:20 0.1 

PEST :v.rí., :D 1 '-.G 
KG-'.'v:.-'-./OAfA,S 

í?osi in, kÖ2Vc-:!<2>i b c t ^ á ÍSátíáilÓ: . 

Érk. 2005 CcC. 22 
1 

íáfdany:...^ &:Wé«eí:. 

PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Alapítás kelte: 2005. november 22. 
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Preambultun 

Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 

1) Az Alapító: Domina Imre 
2713 Csemő, Irsai út 11. 

2) Az Alapítvány neve: Paci Doki Alapítvány 

3) Az Alapítvány székhelye: 2713 Csemő, Irsai út 11. 

4) Az Alapítvány célja: 

A lovaglás gyógyító hatásán alapuló terápiás célú gyógy-lovagoltatási tevékenység 
népszerűsítése és támogatása. A gyógy-lovagoltatási tevékenységet végző intézmények, 
szervezetek és magánszemélyek működési feltételeinek javítása és bővítése. A szakmai, 
anyagi és tárgyi működési féltételek megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, anyagi 
támogatása pénz és természetbeni adományok nyújtása révén, cél szerinti juttatások 
formájában. 

E célokat közhasznú tevékenységként végzi, e tevékenység kielégítését pedig nyereség- és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatásával - közhasznú alapítvány 
formájában - látja el. 

Az Alapítvány besorolási kategóriája; közhasznú szervezet 

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI tv. 26. § c) 
pontja alapján): 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 
- a gyermek- és ifjúságvédelem 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételévei 

5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 50.000 
Ft, azaz: ötvenezer forint készpénz; mely összeget az Alapítók a Budapest Bank Rt. fiókjánál 
az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyeztek el. 

5,1, Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha 
az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. 

■> 
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5.2. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona, az 
Alapítvány induló vagyonának (törzsvagyonának) hozama és a csatlakozások teljes összegben 
felhasználhatók. 

5.3- Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát 
nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 

5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes 
szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

5.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

5.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A 
támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, 
azok megvalósítását segíti. 

5.7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset ös$2es körülményeinek mérlegelésével -
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

5.8. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi 
célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is 
foglalkoztathat 

5.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az 
Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során 
elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott 
tevékenységekre használja fel. 

5.10. A2 Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat 
kell alkalmazni. 

6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő. 

6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 

Szőnyi Zsolt, elnök 
1022 Budapest, Bimbó út 10/b 

Dunavölgyi Mária 
1037 Budapest, Perényi kőz 7. 

Szervét Tibor 
1022 Budapest, Lóczy u. 4. 

A kuratóriumi tagokat az Alapító határozott, 3 éves időtartamra kéri fel, amely megbízatás 
csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek,] vonható vissza. A Kuratórium tagjai indokolt 
esetben költségtérítésben részesülhetnek. 

■? 
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6.2. Az Alapítvány önálló jegyzési joggal rendelkező képviselője: 
Szőnyi Zsolt, a Kuratórium elnöke 

6.3. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi 
célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, 
elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési 
rendjének kialakítása. 

6.4. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint 
évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös 
tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására, 

6.5. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja 
össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc 
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást 
kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 

6.6. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén minden 
tag jelen van. 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, - az alábbi kivételtől eltekintve - egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének a szavazata dönt. Az 
éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához egyhangúlag hozott döntés 
szükséges. 

6.7. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be — annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapító a tisztségviselők 
felkérésekor figyelembe veszi a Khsz. 8-9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat. 

6.8. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a 
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti 
megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. 

A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és 
sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke látja el. 

á 
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7) A nyilvánosság biztosítása. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett 
iratokba az Alapítvány székhelyén - az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett 
időpontban - bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány által 
nyújtott cél szerinti juttatások is bárki által megismerhetőek, 

7.1. Az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának valamint a 
beszámolói közlések nyilvánosságát egyrészt azzal biztosítja, hogy évente egyszer 
gondoskodik az alapítvány működését érintő fontosabb adatoknak egy országos terjesztésű 
folyóiratban történő hirdetményi közzétételéről, másrészt a jelen Alapító okirat fenti 
pontjában szabályozottak szerint a fentieket érintően bármely érdekelt számára irat-betekintési 
lehetőséget biztosít és felvilágosítást nyújt 

7.2. Az Alapítvány az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) illetően is a 
bárki általi hozzáférhetőséget (betekintését és saját költségére másolat készítését) biztosítani 
köteles. 
A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalának érdekében a Kuratórium elnöke köteles 
gondoskodni arról, hogy az éves közhasznúsági jelentés fontosabb adatai egy országos 
terjesztésű folyóiratban elhelyezett hirdetményben megjelenjenek. 

8) A felügyelő bizottság 

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány várható éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az 
1997, évi CLVI, törvény 10. § (1) bekezdése alapján az Alapítók az alábbiak szerint 
létrehoznak egy - a vezető szervtől elkülönült - felügyeleti szervet. 

8.1. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3 fóből áll. A felügyelő 
bizottság tagjait az Alapítók kérik fel határozott, 3 éves időtartamra. A felügyelő bizottság 
tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek 
minősülnek. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Fodor Géza, elnök 
2750 Nagykőrös, Bibor út 25. 

Dr. Takács Tibor Csaba 
2700 Cegléd, Besnyő út 1/B 

Ungvári Miklós 
2700 Cegléd, Tükör út 11. 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; 
b) az Alapítvánnyal - a megbízatásán kívül - más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül — kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - ; illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

s 
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Nem lehet az Alapítvány felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette kí a 
közhasznú szervezet megszűnését kővető két évig. 

A felügyelő bízottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben 
más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a 
megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú 
szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

8.2. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. 
A felügyelő bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk 
értelmében vállalják. 

8.3. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg - amely nem lehet ellentétes az 
alapító okirattal - és a szerint működik. 

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A 
tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. 

A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. A határozatképtelenség 
esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább nyolc napos időközzel 
kell kitűzni. 

A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet 
készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 

8.4. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek 
és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és 
azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból a2 érdemi döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható legyen. 

A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni - neve feltüntetése 
mellett - a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén 
jelenlévő, hitelesítésére kijelölt két tag írja alá. 

8.5. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 
különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve 
munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A 
Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

A felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

f, 
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A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc 
napon belül — össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium 
összehívására a felügyelő bizottság jogosult. 

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti 
szervet 

A felügyelő bízottsági tagság megszűnik: 
- a tag halálával, 
- lemondással, 
- az Alapító által történő visszahívással, 
- a felkérés időtartamának lejártával, 
- az Alapítvány megszűnésével. 

9) Az Alapítvány köteles - az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg - közhasznúsági 
jelentést készíteni. Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

A közhasznúsági jelentés tartalma: 
- számviteli beszámoló; 
- a költségvetési támogatás felhasználása; 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; 
- cél szerinti juttatások kimutatása; 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától kapott támogatás mértéke; 
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; 
- közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló, 

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása - a közhasznúsági jelentés elfogadásával 
egyidejűleg - a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján 
történik. 

10} Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és bármelyik 
másik kuratóriumi tagnak együttes aláírása szükséges. 

11) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása 
során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e 
minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 

12) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, 
továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson 
jelöltet nem állít, és nem támogat. 

13) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési 
szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el. 

7 
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14) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az Alapítvány 
esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után -
hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány 
céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

15) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Ptk. vonatkozó 
rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tőrvény szerint kell 
eljárni. 

16) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány az illetékes Megyei Bíróság nyilvántartásba 
vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány 
tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti 
meg. 

Kelt Csemőn, 2005. év november hó 22.napján. 

^ *2&áv£*2-
Domina Imre 
Alapító 

Előttünk, mint tanúk élőm 
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Pest megyei Bíróság - i ?;! 7 ÍM Ü I 
12.Pk, 60.564/2005/3. 

V É G Z É S 

A Pest Megyei Bíróság a Pad Doki Alapítvány elnevezésű alapítványt mint 
közhasznú alapítványt az AM 2755 szám alatt nyilvántartásba veszi 

1. Az alapítvány neve: Paci Doki Alapítvány 

2. Az alapítvány székhelye: 2713 Csemó, Irsai út 11. 

3. Az alapítvány képviselőjének neve: Szőnyi Zsolt elnök 

4. Az alapítvány képviselőjének lakóhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 10/b. 

5. Az alapítvány célja: A terápiás célú gyógy-lovagoltatás népszerűsítése. Az ilyen profilú 
szervezetek, intézmények támogatása. 

6. Az alapítvány típusa: magán 

7. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja: A teljes vagyon felhasználható. 

8. Nyílt vagy zárt alapítvány: nyílt 

9. A kezelőszerv tagjaínak neve és lakóhelye: 

1. Szőnyi Zsolt elnök 1022 Budapest, Bimbó út 10/b. 

2. Duna völgyi Mária 1037 Budapest, Perényi kőz 7. 

3. Szervét Tibor 1022 Budapest, Lóczy u. 4. 

10. Az alapító okirat kelte: 2005. november 22. 

Az alapítvány közhasznú szervezet az 1997 évi CLVI tv. 26 § c 8. és 1. pontjában 
foglaltaknak megfelelő tevékenységére figyelemmel. 

A megyei bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi felügyeletet 
gyakorló illetékes főügyészségnek. j 

Tájékoztatja a megyei bíróság a képviselőt arról is, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 
1997 évi CLVT tv. 22. § fAI bekezdés előírja, hogy a közhasznú szervezet 60 napon belül 
köteles kérni a közhasznú jogállás törlését ill. alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő ; 
átsorolását, ha működése a tőrvény 4-5 § -ban foglalt kitételeknek nem felel meg 

t 

A bíróság tájékoztatja az alapítót arról is, hogy a túloldalt megjelölt adatokban bekövetkezett 
változást köteles a bíróságnak bejelenteni. ( 

t 
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi 
ítélőtáblához, melyet 3 példányban, írásban ennél a bíróságnál kell benyújtani. 
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INDOKOLÁS 

Kérelmező közhasznú alapítvány nyilvántartásba vételére kérelmet terjesztett e/ő. Mivel az alapító okirat és mellékletei a Ptk.74 /A § és az 1997. évi CLVI ív. előírásainak megfeleltek, a bíróság az 1972 évi IV. tv 51.§. alapján alkalmazandó í 2/1990 Í.M sz. rendelet szerint a nyilvántartásba vételt elrendelte. 

D . . J 
Budapest 2006. január 10. 

A kiadmány hiteléül: 
Kecskemétf 

tísztvise! 

dr.TYmár Sándorok. 
"»b. titkár 
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í Pest Megyei Bíróság 

. 12-Pk, 60.564/2005/4. 

V é g z é s 

A „Paci Doki Alapítvány" nyilvántartási tígj^en a megyei bíróság értesíti a feléket, hogy a 
2006. január 10. napján kelt 3. számú végzés 2006. február 16. napján jogerőre emelkedett. 

Budapest, 2006. február 20. 

A kiadmány hitel éüJ: 
Kecskeméti Ágnes 

tisztviselő 

dr. Tímár Sándor $,k. 
megyei bírósági titkár 


