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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

G 1i?_. számú előterjesztés 

a Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány 
támogatási összegének felszabadításáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (ll. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 12. során 
300 OOO Ft összeget biztosított a Kőbányai ÁSZOK Tehetséget Támogató Alapítvány (a 
továbbiakban: Alapítvány) támogatására. 

A Képviselő-testület a 940/2011. (X. 20.) határozatában döntött arról, hogy a 300 OOO Ft 
összeget céltartalékba kell helyezni az Alapítvány jogerős bírósági bejegyzéséig. 

Az Alapítványt a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest Markó u. 27. ) 12.Pk.60.055/2012/6 
számú végzése alapján 11588 sorszám alatt nyilvántartásba vette (2. melléklet). 
Az alapítvány célja: a Budapest X. kerületben (Kőbányán) élő 5-24 év közötti tehetséges 
gyermekek, diákok, fiatal felnőttek anyagi támogatása, akik a sport, művészetek, társadalom
és természettudományok területén már bizonyították tehetségüket és továbblépésükhöz, 
tehetségük kibontakoztatásához anyagi segítségre van szükségük. 

Az Alapítvány további működéséhez szükséges a támogatási összeg céltartalékból történő 
felszabadítása. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. szeptember 7. 

Törvé~~ességi szempontból ellenjegyzem: 

\JJ({~ 
Dr. Szabó Kflisztián 
jegyző ( M~ 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ....... )határozata 
a Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány 

támogatási összegének felszabadításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklet 12. során a" Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató 
Alapítvány" támogatására biztosított 300 OOO Ft összeget felszabadítja és megállapodás 
keretében az Alapítvány részére átadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. szeptember 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Fővárosi Törvényszék 
1055 Budapest 
Markó u. 27. 
12.Pk.60.055/2012/6. 

A Fővárosi Törvényszék a dr. Grernsperger Gábor ügyvéd által képviselt alapítvány 

nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi 

VÉGZÉST 

A bíróság elrendeli a Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány 11588. sorszám alatti 

nyilvántartásba vételét. 

Az alapítvány neve: 
Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 
1105 Budapest, Kápolna tér 4. 

' Az alapítvány célja: az alapftVátÍy a Budapest X. kerületben (Kőbányán) élő 5-24 év közötti 
tehetséges gyermekek, diákok, fiatal felnöttek anyagi támogatását tűzi célul, akik a sport, 
müvészetek, társadalom-, és természettudományok területén már bizonyították tehetségüket és 
továbblépésükhöz, tehetségük kibontakozásához anyagi segítségre van szükségük. 

-··--- -- ·-- --------------·--·· 

Az alapítvány cél -szerinti besorolása: 8. szociális tevékenység 

A képviselő(k) neve és lakcíme: 

Martonné Tamás Márta 1162 Budapest, Rozsos u. 82. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Az alapítvány típusa: 
(magánjogi) alapí~t\Y 

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt 

Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja:az alapítvány céljainak elérésére az alapítvány 
vagyana és annak hozadékai szolgálnak. Az alapítványi vagyon és annak hozadéka csak az alapítvány 

céljaira használható fel. 

Az alapítvány kezelő szerve tagjainak neve és lakcíme: 

Martonné Tamás Márta 
Glückné Márton Gyöngyi 
Borsos Szabó Ágnes 
Sári Éva 

1162 Budapest, Rozsos u. 82. 
1191 Budapest, Rákóczi u. 31. 
1105 Budapest, Bolgár u. 6. fszt. 1. 
1145 Budapest, Pétervárad u. 1. 1/3. 

--~---------------------- ------------------~-·--------------- ------------ - - ~--



Az alapítók alapítói joguk gyakorlására kijelölik: 

Herczeg Katalin 1163 Budapest, Verespatak u. 14. szám alatti lakost. 

A kijelölés feltétele: a 6. sz. végzés jogerőre emelkedése 

Az alapító okirat kelte: 2012. február 15. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi 
Ítélőtáblához címezve jelen bíróságon kell előtet:jeszteni 3 példányban. A bíróság tájékoztatja a 
fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a 
jogi képviselét kötelező. 

INDOKOLÁS 

Az alapító(k) -jogi képviselőjeGük) útján- 2012. január 25. napján érkezett beadványában (ukban) 
kérte(ték) az alapítvány nyilvántartásba vételét. 

A bíróság megállapította, hogy a kérelmezö(k) által becsatolt okiratok megfelelnek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (J>.!k.l74/A-74/F.._§-a4l~Laz egyesülési jogró), a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201f. évi 
CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefiiggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) rendelkezéseinek. Ezért a bíróság a <;et. 
30.§ (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. · 

Budapest, 2012. május 14. 
dr. Lódi Petra Szilvia s.k. 

bírósági titkár 



.. 

940/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájámi 

ahhoz, hogy a Kőbányai ÁSZOK - Tehetségeket Támogató Alapítvány székhelyeként a 
Pedagógiai Szolgáltató Központ mindenkori székhelye (jelenleg: 1105 Budapest, Kápolna 
tér 4.) kerüljön bejegyzésre. 

2. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében bmttó 300 OOO Ft összeget biztosít a 
Kőbányai ÁSZOK - Tehetségeket Támogató Alapítvány részére, mely összeget az 
,alapítvány bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés bemutatásáig céltartalékba helyezi. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, valamint 
arra, hogy a 2012. évi költségvetésbe terveztesse be a bmttó 300 OOO Ft összegű 
támogatást. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 


