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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

l) 'CI 
~- számú előterjesztés 

a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. során a Budapest-Kőbányai Szent 
László Plébánia Egyházközség kórusának támogatására l OOO eFt összeg került tervezésre. 
A megállapodás megkötése előtt a kórus karnagya informálisan jelezte, hogy a támogatást a 
kórus Alapítványa használná fel. A Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség 
Alapítvány a kérelme az előterjesztés 2. melléklete. 
A Szent László Kórus a 2013. évben a Szent László Napok rendezvénysorozat keretében az 
ünnepélyes záró szentmisén a Szent László Plébániatemplomban vállalta a zenekari kísérést 
és a szólisták biztosítását. Továbbá a 2013. évi munkatervünkben szerepel a Mozart Stabat 
Mater oratórium előadása 2013. novemberében, majd vendégszereplés Felvidéken Kassán és 
Poprád ban. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az államháztartáson 
kívüli forrás átvétele, átadása, ezért kérelemben foglaltak teljesítéséhez, a Képviselő-testület 
döntése szükséges. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség 
Alapítvány kérelmében foglaltak teljesítéséhez l OOO eFt összeget biztosítson oly módon, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 45. soráról l OOO eFt összeget 
átcsoportosít a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány részére. 

II. liatásvizsgálat 

A Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány alapító okiratában 
lefektetett céljai között kiemelten szerepel a Szent László Kórus támogatása, kulturális 
rendezvények, templomi orgonahangversenyek, kórus-hangversenyek, egyéb rendezvények 
szerevezésére. Az alapító okirat az előterjesztés 3. melléklete. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (l) bekezdése szerint 2012. január l. 
napját követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely a 
30. § szerint letétbe helyezte a 2012. évről szóló beszámolóját (mérleget, egyszerűsített 

mérleget ), az eredménykimutatást ( eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében a 
kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet. 



Ennek megfelelően a kérelmezőnek mellékelnie kell a kérelemhez annak igazolását, hogy a 
szervezet a beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal, 1363 
Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével 
kell igazolni. Amennyiben közhasznú szervezet, annak igazolását is csatolnia kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. Az igazolás az előterjesztés 4. 
melléklete. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. április" " 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Itt"~ 
Dr. S~ó ~isztián 

jegyző Ly-vc 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. (IV. 18.) határozata 

a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 25.) 
részére a Szent László Kórus 2013. évi működési költségeihez bruttó l OOO OOO Ft támogatást 
biztosít- megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. 
sora terhére. 

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

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. május 31. 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Budapest X. Kőbányai Sze nt László Egyházközsé,g Alapítvány··· 
(11 02 Budapest, Szent László tér 25.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Úr ! 

A Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1102 Budapest, 
Szent László tér 25.) elnökeként azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Polgármester 
Úrhoz, hogy kórusunk 2013. müködési költségeihez lehetőség szerint 1 OOO OOO Ft 
támogatatást biztosítani szíveskedjenek. 

Kórusunk 2013. évben a Szent László Napok rendezvénysorozat keretében 
ünnepélyes záró szentmisén a Szent László Plébániatemplomban vállalta a zenekari 
kísérést és szólisták biztosítását. Továbbá a 2013. évi munkatervünkben szerepel a 
Mozart Stabat Mater oratórium előadása 2013. novemberében. 

A Szent László kórusnak évente több vidéki, illetve külföldi fellépése volt, pid. 
vendégszerepeltünk Kőbánya testvérvárosában a horvátországi Vinkovci városában, 
Pécsett, idén pedig meghívást kaptunk Felvidékre Kassára, illetve Poprádra. 

A támogatást a kórus működési (utazás, szállás, stb.) költs~lrefordJiaJlár;tk..----------·;:;~~~;;;:-: 
~ '-, ' '' f ·f. .' >• ~ \_: ,;_,,!~i_ : 

Az alapítvány adatai: 
Bejegyzés: Fővárosi Bíróság végzés száma: 12.Pk.65188/6~---··· 
Nyilvántartási száma: 1317 
Adószáma: 19659664-1-42 
Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt 11710002-20049461 

Budapest, 2013. április 8. 

Támogatásukat megköszönve, 

maradok tisztelettel: 

Budapest x., Kőbányai Szent Lászlo\ N t~r-' 
Egyházközség Alapítvány a Y .. aJ~ S 

ll 02-Budapest, Sze nt László tér 25. ln ok 
Tel.: (06-1) 2612814 

Adószám: 19659664-l-42 



ALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRAT 

A Budapest, X. kerület, Kőbányai Szent László Egyházközség Alapitvány Alapítója az 
Alapítvány AlapítóOkiratáta Polgári törvénykönyv 74 l A- 74 l F §.-ai, valamint aZ 1997. évi 
CL V l törvény rendelkezéseire figyelemmel, az Alapítvány közhasznú szervezetként történő 
nyilvántartásba vétele érdekében szükségessé vált módosításokat is magában foglaló l 
egyidejűleg az Alapító Okirat 4-5-6-7.pontjának szövegét hatályon kívül helyezve/, továbbá a 
Fővárosi Bíróság 12 Pk. 65.188 l 3. számú hiánypótló végzése alapján tett kiegészítéseket is 
tartalmazó alábbi egységes szerkezetbe foglalja: 

L 

Általános rendelkezések 

J- l. Az Alapító : Budapest, X. kerület, Kőbányai Szent László Egyházközség 

2. iAz Alapítvány neve: Budapest, X. kerület Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány' 

3. Az Alapítvány székhelye: 1102 Budapest, X. kerület, Szent László tér 25. 

4. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy 

5. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jött létre 

II. 

Az alapitvány célja 

l. Az Alapítvány céljai: 

- az Egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása, 
- az Egyházközség területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása, hogy méltóságukat 

megőrizve közelebb kerüljenek Krisztushoz. Ez jelenti a következőket: 

szociális tevékenység:hontalanok anyagi támogatása ruhával, élelemmel, 
családsegités /idősek, betegek, nagycsaládosok részére ruha, élelmiszer
gyógyszertámogatás, adományjegy, lelki segítségnyújtás /, 
idősek goneozása /szociális otthonok, elfekvők, egyedülálló idősek lá
togatása, ott anyagi, lelki segítségnyújtás l 
hátrányos helyzetű, kisebbségi csoportok részéi-e anyagi támogatás ruhá~ : · 
val, élelemmel, beilleszkedés! segítő programok, tanfolyamok tartása, 

ifjúságnevelés: vallásoktatás, ifjúsági érdekképviselet. 
Szent László Kórus támogatása, 
kulturális tevékenység: templomi orgonahangversenyek, kórus-hangversenyek, egyéb rendezvé 

nyek szervezése, 
~ ~zerit László templom, mint műemléképület restaurálásához·szükséges anyagi fedezet megte-

remtése, 
. l. 

,, 

,. 
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lll. 

Az Alapítvány jellege-közhasznú jogálJása 

l. Az Alapítvány közhaszn ú, szervezetként történő nyilvántartásba vételét követően az 1997. 
évi CL VI. törvény 26 §.-ban felsorolt alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
5. kulturális tevékenység 
6. kulturális örökség megóvása 
7. mííemlékvédelem 

l O. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 
ll. hátrányos helyzetű csopollok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

h 
2. ''Az Alapitvány, mmt közhas;mú szervezet válJalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztérve végez, gazdálkodása során dért 
eredményét nem oszthatja fel, azt a fentebb jelzert alapítványi célok megvalósítására, illetve 
közhasznú tevékenységeire köteles fordítani. 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól iuggetlen és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve 
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell 
nyilván tartani. 

IV. 

Az Alapítványhoz való csatlakozás 

l. Az Alapítvány nyitott, ahhoz belfóldi és külfóldi tennészetes személy, jogi személy, vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező. gazdasági társaság egyaránt csatlakozhat pártoló tagként, 
ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatui kívánja. A pártoló tagok, 
amennyiben az alapítvány céljaival egyetértenek és azokat elfogadják, támogathatjál< az 
alapítvány működését, de az Alapítvány ügyeinek vitelébe, döntéseinek meghozatalába nincs 
beleszólásuk. 

2. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, az Alapítványhoz pártoló tagként való 
csarlalwzásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium a felajánlás, csarlalwzási 
szándék részére történő írásbeli bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni a 
felajánlás, illetve a csatlakozás elfogadásáról, vagy visszautasításáróL 

. l. 
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v. 
Alapítvány vagyon~ · 

l. A :t Alélpítvány alapjtói vagyana 200,000-Fr, azaz J:(eHőszázezer torintra módosul. Ezen ösz 
szeg renddkezésre áU a~ 1\.lapHvAny eik ülönilett oanks~ámláján. 
Az Alaphvány ~gyéb pénzbeli y~gyona 300.000-ft, azaz Háromszbezer forinl, mely szintén 
renddl\ezésre áll- uz Alapítvány elkülönítell bankszámláján, s rnely az alapítványi célokra 
tdha~nuálható. 

2. f\z Alapító ldl\öti, hogy az alupítói vagyou uz alllpítváuyi célotu·a nem használható tel, 
vagyis törzsvagyout ~épez. · 

3. Az Ah1pítvány alapitói vagyon a növekeuhet a pártoló ragok, egyéb 'ámogatók 
J.. houájándásával, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának ere~ményével. 

4. ~~~:Az Alapítvány támogatása Jörténhet készpénzzet illetve a célok elérését közvetltniil 
szolgáló szolgáltauísok, vagyontárgyak fehtiánlásávul. Az Alapítvány részére lörténő péu:t.bdi 
teJujáHiásokut az Alaphvány elkölönítell bankszámlájára !<,ell befizetni, az egyéb vagyoni 
ho:aájárulásokí.lt pedig az Ah~phvány rendelkezésére kell bocsátani. 

5. Az Alapítvány uz alapítványi célol<.ri:l csak az alapiló vagyou feleni, fentebb jelöh egy~b 
péuzueli vagyonM, továbbá bevételeit, azok hozadékait használhatja teJ. Az Alapilváuy az 
ulupítói vagyon felcUi egyéb pénzbeli vagyonát é!i bevételeit köteles uz Alapítói Okiratban 
toglult célok megvalóshásárq tímUtuni. 

6. A:.t Alapilváqy, minl kö~Ju~sznú .szerve:.tet a felelős szeu)élyt, a támogatót, vulamint e 
személyes hozzáti:lf1ozóját - a ··bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatáso_k 
kivételével - cél szerinti j littiLtásban uem részesítheti. 

VI. 
Az alapítványi vagyon müködtetése 

l. Az Alapírványi vagyon telhasználásáról - az Alapító Okiratban megjelöll keretékre 
előírasokru figyelemmel - az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium dönt, egyszedi 
SLÓIÖObséggd 

2. Az Alapítvány, mint l<.ö~h~sznú szervezet által nyújton cél szerinti s~olgáltatások bárki által 
megismerhető~. a~ Alapítvány által nyújron szolgáltat~sokat ismertető ír~sbeli rájékozatókat, az 
Alupícvány müködésére vonatkozó adatokat, valamint él beszámolókat u Kuratórium Elnöke 
hona nyilvánosságni 4 szolgálHHások, valamint az Alapítvány nyiJvános müködéséut::k 
biztosítása és megismerhetősége érdekében oly módon,, hogy azt kifiiggeszti az Alapítvány 
székhelyén, ille~ve a Szent László templom hirdetőtáblé\ján, illetőleg közzéleS;tJ az 
Egyhá:Lközség lapjában. 

4. Az Alapítvány e~etleges vállulko~ásának fejlesztéséhez közhaszn ú tevékenységét, vagyonát 
veszélyeztető ménéld\ hitelt nem vehe~ tel. 

5. Az Alapitvány a vagyonával önállóan gazdállwdik. í\ tanozásaiért tt s<tiát vagyonával Idei. 



·' ., 
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vu. 

Az Alapítvány szervezete és működése 

l. Az Alapítvány legfóbb ügydöMÖ, ügyintéző és képviseleti szerve az öLtagú Kuratórium. 

2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak 
megtelelő telhasználásáról a Kuratórium dönt. 

3. A Kuratórium tagjait, közülük a Kuratórium J!l.nökét és az Alapítvány képviselőjét az 
Alapító jelöli ki Qt éves időtartamra. 

4. A Kuratórium Elnöke: Miksó Sándor c. apát-plébános, kerületi esperes 
l 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 29./ 

{.t 
5. Az Alapítvány képviselője: Nagy Lajos l ll 02 Budapes~, Hölgy utca 30. 

6. A Kuratórium tagjai: Miksó Sándor c. apát-plébános, kerületi esperes 
l 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 29./ 

NagyLajos l 1102 Budapest, Hölgy utca 30. 
Szal~y Miklós l ll 05 Budapest, Nyitra utca 16. l 
Dr. Könyves-Tóth Mihály l l )05 Budapest, Salamon utca 11/B. l 
Dr. P luzsik Andrásné l ll 02 Budapest, Füzér utca 32. l 

A Kuratórium Elnö.ke, az Alapítvány képviselője és a Koratórium tagjai az Alapítvány, mint 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselői. 

7. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik A Kuratórium 
bármely tagja írásban kérheti rendkívüli ülés összehívását az ok és cél megjelölésével. A 
Kuratórium előbb jelzen rendes és rendkívüli ülését a Kuratórium Elnöke köteles írá::;ban 
összehívni. A napirendet a tervezen ülés időpontiát megelőző 8. napig az Elnök köteles írásban 
közölni a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel. 
A Kuratórium üléseiről az Elnök készítteti el a jegyzőkönyvet, melyet núnden jelenlevő tag 
aláír és az Elnök foglaltatja irásba a hozott határozatokat, valamint vezeti a határozatok 
könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a kuratórium döntéseinek tartalmár, időpontját, 
hatályát, illetve a döntést támpgatók és ellenzök számarányát és személyét. 

8. A Kuratórium dQI~tésijogköre kiterjed: 

a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, 
b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állást'Qgla!ások 
meghozatalára, 
c.) Az éves beszámoló, valamint a közhasznúságijelentés elfogadására, 
d.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására, 
e.) A következő évi költségvetés eltogadására, 

. l. 
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9. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. Döntéseit nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Nagy Lajos 
alapítványi képviselő szavazata dönt. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója l Ptk. 685. § B. pont l, élettársa a határozat 
alapján kötelezett~ég vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 
illetve a megköteridő jogügylet~en egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, 
mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium ülése nyilvános. Á nyilvánosság akkor zárható 
ki, ha az az Alapítvány, vagy mások jogait l különös tekintettel az üzleti titkokra, a 
személyiségi jogokr~, a szellemi alkotások és a személyes adatok védelmére l sértené. A 
Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket · írásban értesíti és gondoskodik a 
határozatoknak az alapítvány székhelyén 8 naptári napra történő kifuggesztéséről. A 

J,kifuggesztés időtartamába a kifiiggesztés és a levétel napja nem számít bele. Az Elnök szintén 
gondoskodik az éves beszámolónak, közhasznúsági jelentésnek az alapítvány székhelyén 8 
naptári napra történő kifiiggesztéséről. A kifuggesztés időtartamába a kifuggesztés és a levétel 
napja nem számít bele. 

12. Az Alapító, valamint az Alapítóval bármilyen fuggőségi viszonyban álló személyek 
többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az 
Alapítvány működésére, a Kuratórium tevékenységére közvetlenül, vagy közvetett formában 
nem gyakorolhatnak 

12. A vezető tisztségviselő köteles ·az Alapítványt tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 

13. Rögzítésre kerül, hogy amennyiben az Alapítvány, rnint közhasznú szervezet éves bevétel~ 
az Ötmillió forintot meghaladja; a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása 
kötelező, akkor is, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

14. A kezelő szerv, vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik 
személynek okozott kárért az Alapítvány felel A tisztségviselő az általa e minőségben az 
Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 

15. Rögzítésre kerül, hogy közhasznú szervezet megszűnését 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 t ö tv ény szerint'köztartozását nem egyenlítette ki. 

Képviselet 

Az Alapítványt Nagy Lajos l 1102 Budapest, Hölgy utca 30. l kuratóriumi tag képviseli. 

Az Alapitvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az Alapítvány képviselőjének és mellette a 
Kuratórium Elnökének, vagy Szalay Miklós kuratóriumi tagnak az aláírása szükséges . 

. l. 



6 
Beszámolási szabályok 

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a 
Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel 
dönt. A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CL VI. törvény 19. §. ( 3 ) 
bekezdésének a.-g. pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) 
bekezdésben foglalt rendelkezésre is. 

Nyilvántartási szabályok 

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve válllakozási 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 

Az Alapítvány megszűnése 

Az{·Alapítvány határozatlan időre jön létre. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásból való 
törléssei szűnik meg. Megszűnés esetén a fennmaradó vagyana az Alapító rendelkezése szerint 
a Budapest X. kerület Kőbányai Szent László Plébániára száll. Ha ez valamilyen oknál fogva 
nem lehetséges, a Budapesti-:Esztergomi Főegyházmegyére. 

VI. 
Záró rendelkezések 

l. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 
1997. évi CL VI. Törvény rendelke7~sei az irányadók 
2 . Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság jogerős végzéssel már 
nyilvántartásba vette. A jelen módosításokat is magában foglaló egységes szerkezetű Alapító 
Okirat alapján történő alapítványi tevékenység folytatásának feltétele a jelen egységes 
szerkezetű Alapító Okirat nyilvántartásba vételére hozandó jogerős fővárosi bírósági végzés. A 
közhasznú jogállás megszerzésének feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt jogerős 
végzésével közhasznú szervezetként nyilvántartásba veszi. 
3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett iratokba bárki 
betekinthet, amennyiben ez az Alapítvány, vagy mások jogait l különös tekintettel az üzleti 
titkokra, a személyiségi jogokra, a szellemi alkotások és a személyes adatok védelmére l vagy 
jogos érdekeit nem sérti, veszélyezteti. Az alapítványi iratokba való betekintés lehetőségét a 
Kuratórium Elnöke köteles biztosítani, az érdeklődő számára előzetes időpont egyezterést 
követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett. 
4. Az alapítványi szolga.Itatásök igénybevételének módja: Az Alapítvány székhelyén történő 
bejelentkezés útján lehet azokat igénybe venni. 

Budapest 2002 május 30. 



FÓV ÁROSI BÍRÓSÁG 

1363 BUDAPEST, 
MARKÓ U.27. 

12. Pk.65 188/6. 

VÉGZ.ÉS 

l 

A Fővárosi Bíi·óság elrendeli az 1317. sorszám alatt nyilvántartásba vett Budapest X. 
~őbányai Szent László Egyházközség Alapítványrawmiatkozó alábbi változás bejegyzését. 

Az alapítvány székhelyének címe megváltozott. 

Az új cím: 1102. Budapest, X. Szent László tér 25.~ 

Az alapítvány képviselet megváltozott. 

Az új képviselő neve és lakcím e. N agy Lajos 
U()2-;-~Budapest; Hölgyutca:·so. 

Miksó Sándor képviseleti joga megszűnt. . 

A kezelő szerv összetétele megváltozott. 
A kezelő szerv tagjah1ak neve és lakóhelye: 

Miksó Sándor Nagy Lajos 
l 0 26. Budapest, Szilágyi E. fasor 29. 1102. Budapest, Hölgy utca 30. 

Szalay Miklós Dr. Könyves- Tóth Mihály 
! 105. Budapest, Nyitra utca 16. 1105. Budapest, Salamon utca 11/B. 

Dr. Pluzsik Andrásné 
1102. Budapest, Füzér utca 32. 

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2002. május 30. 

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

Budapest, 2002. június hó 12. 

'"'t . ~- i 
( :') \ . .[:· 

. \, /\·\i\ 
A kiadmány hiteléül: 

'• 

Dr. Vas Zoltánné s.k. 
fővárosi bírósági bíró 



FÖV ÁROSI BÍRÓSÁG 

1363 BUDAPEST, 
MARKÓ U.27. 

12. Pk.65 188/5. 

VÉGZÉS 

A Fővárosi Bíróság az 1991. február hó 25. napján 1317. sorszám alatt nyilvántartásba vett 

Budapest X. Kőbányai Szent László Alapítványt a végzés jogerőre emelkedésétől 

kezdődően az 1997. évi CL VI. törvény 22. § /3/ bekezdése al_apján közhasznú szervezetté 

minősítette. 

Az alapító okirat módosításainak időpontj a: · 2002. május 30. 

A vég~és ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

Budapest, 2002. június hó 12. 

.l w, ' ' l \ . 
! '·.\·..J 

,. .., \J . 

A kiadmány-·hiteléül: 

Dr. Vas Zoltánné s.k. 
fővárosi bírósági bíró 
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FÖV ÁROSI BÍRÓSÁG 

1363 BUDAPEST, 
MARKÓ U.27. 

12. Pk.65 188/5. 

VÉGZÉS 

A Fővárosi Bíróság az 1991. február hó 25. napján 1317. sorszám alatt nyilvántartásba vett 

Budapest X. Kőbányai Szent László Alapítványt a végzés jogerőre emelkedésétől 

kezdődően az 1997. évi CL VI. törvény 22. § /3/ bekezdése alapján közhasznú szervezetté 

minösítette. 

Az alapító okirat módosításainak időpontja: 2002. május 30. 

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

Budapest, 2002. június hó 12. 

.l 
G i \ l ,_; 
i~ \J ·. 

A kiadmány··hiteléül: 

. : . .,. .· •· .. ., .. 
; o 

Dr. Vas Zoltánné s.k. 
fővárosi bírósági bíró 
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