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Veszprémi Tön,ényszék
1 0.Pk.60.03 8l20l6l 19,

A !'eszprémi Törvényszék a Partos és Noblet Ügyvédi lroda (eljár: dr. Kolozsi futa ügyvéd,
1051 Budapest. Vörösmarty téí7l8,) által képviselt Lakos Mária Lujza alapító által alapított
Amigos a gyerekekekért Alapítvány (8200 Veszpróm. Gyöngyvirág u. 14lF.; megyei
nvilr,ántartásiszám:19-01-0001753)adataibanbekövetkezettváltozásokésköáasznújogállás
bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következó

végzést:
A törvényszék elrendeli az alapíh-ány kózhasznúsógi nyilvántartásba vételét.

köáasarú

Áz al apí*átty j o gáll ó s a:

A közhasznú jogállás
2019. november 21.

me gs zerz és ének időpontj a:

Az alapínóny
la!pviselői:

Fábián

elnök (an.: Veszelszki Márta)
(neve: Forgács-Fábian Sára)
Srára

- módosítva

Rácz Kamilla kuratóriumi tag * bejegyezve
(lakcím: 4300 Nyírbátor, Császári utca 32.; anyj,a sziiletési neve: Hájer
Márta; megbízás időtartama: hatÉnozatt idő: megbízas megsziínésének
időpontja: 2a22.09.12.; képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes;
képviseleti jog terjedelme: általrános; képviselőtars: kuratóriumi tag)
Fehér Balazs kuratóriumi tag - bejegyezve
(lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8lB. B lépcsőhaz, 1. emelet 14.a.;
anyja születési neve: Kádar Gabriella; megbízás időtartama: határozott idő:

megbízás megszűnésónek időpontja: 2a22.09.12.; képviseleti jog
gyakorlásrinak módja: együttes; képviseleti jog terjedelme: tíltaliinos;
képviselőtárs: kuratóriumi tag)
Veszelszki Mrána

t€

(an.: Csillag Máíta) - módosítva

(!is*sége: kuíatóriumi tag; képviseleti

jog

terjedelme: általános;

- módosítva
(tisztségg: kuratóriumi tae:' képviseleti
képviselőtárs: kuratóriumi tag)

jos

terjedelme:

képviselőtars: kuratóriumi tag)
Fábian József tag

ráltalános;

J
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kuratóriumónak tagai:
Fábián Sára elnök (an.: Veszelszki Maria) - módosítva
(neve: Forgács-Fábian §ára)
Rácz Kamilla tag - bejegyezve
(akcím: 4300 Nyírbáúot, Császái utca 32.; anyja születési neve: Hájer
Marta; megbízás időtartama: hatérozott idő: megbízas megszűnésének
időporrtja: 2a22.09.12.)
Fehér Balérs kuratóriumi tag - bejegyezve
(lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8/B. B lépcsőlráz, 1. emelet 14.a.;
anyja sziiletési neve: Kádar Gabriella; megbízás időtartama: határozott idő:
megbízas megszűnésének időpo ntla: 2022.09. 1 2.)

alapító okirata módosításának időpontj a:

2019. szepternber 12. - módosítva

Y

A végzésellen fellebbezésnek helye nincs.

A bíróság egyidejűleg intézkedik a végzésnek az orczágos névjegyzékútian valő közzététele
iránt.

Indokolás
Az

alapítő kérelmet nyújtott be a civil szervezetek bírósági nyilvantarttásráról és az erzel
összefiiggő eljárrisi szabályokról szóló 20tt. évi CLX)Cil. törvény (Cnyfv.) 44. § alapjén az
alapítványnak az egyes{ilési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és trámogatasáról szóló 20ll. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti köáasznúsági
nyilvantartrásba vétele iránt.

\_

Tekintettel arra, hogy az alapítványnak a bírósághoz korábban benyújtott alapító okirata nem
furta\múaaz Ectv-ben előírt rendelkezéseket, azaLapító módosítotüa azalapitő okiratot, majd
ennek tényétbejelentette a Cnytv. 37. § (l) bekezdésébenfoglalt kötelezettsége alapján.

Benyújtásra került a kuratóriumi tagoh mint vezető tisáségviselőknek a nyilatkozata arről,
hogy nem esnek az Ectv-ben meghatarozott Y,tzárő ok alá, valamint a korábbi két év
beszámolój a azBcfl-ben foglalt követelmények teljesítésénekmegállapíthatósága érdekében.

A

Cnytv. 44. § (8) bekezdése értelmébena bíróság a változésb{egyzési kérelemröl és a
köáasznú jogállas nyilvrántartasba vételéről egy e§rárrásban dönt.
Abíróság a változisbejegyzési kérelem tekintetében a benyújtofi kérelem és a Cnytv. 37-38. §a,53. § (1) bekezdése, valamint a2Ot3. évi V. törvénynek (új Ptk.) a jogi személy általanos
szabáIyai című első része és az alapítványravonatkozó hatodik része alapján- aú vizsgálta,
hogy az alapító okirat módosíüisa" valamint a jelen módositással érintett alapító okirati
rendelkezések megfelelnek-e a jogszabályoknak. Az alapitő okirat módosítassal nem érintett
rendelkezéseit hatáskör hiányában nem vizsgálhatta lCnytv. 38. § (3) bekezdés].
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A köáaszrú jogállásról az Ectv. MI.

fejezete rendelkezik. Eszerint köáasarú szervezetté
minósíüető a Magyarorszígonnyilvrántartísba vett köáasznú tevékenységetvégzőszetvezet,
amely a tiársadalom és az egyén közös sziikségleteinek kielégítéséhezmegfelelő erőforrásokkal
rendelkezi§ továbbá amelynek megfelelő társadatmi támogatottsága kimutatható.

A

köáaszrrú tevékenységetvégző szervezet hozzájaral a társadalom és az egyén közös
sziikségleteinek kielégítéséhez,amennyiben az előző évről szóló köáasarúsrági melléklet
célcsoportravonatkozó adaáalapjan aszewezet szolgáltaásai a szervezet testíileti tagjain,
munkavállalóin, önkéntesein kíviil miás személyek számára is hozzáférhetőek.
szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt tizleti év
vonatkozás ában a következő feltételek közül legalább egy teljestil:
a) az atlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszrámított adőzott eredménye (tágyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű rráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkíil- eléri az összes rafordítás (kiadas) egynegyedét.

Megfelelő erőforrás

-

áll a

Megfelelő társadalmi tamogatottság mutatható ki a szervezetrtél,ha az előző kétLezárt iizleti
éve vonatkozásában a következő feltételek köztil legalább egy teljesiil:
a) a személyi jövedelemadó meghatarozott részénekaz adőzó rendelkezése szerint a
szervezettek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az Ectv. 54. § szerinti bevétel nélkül
sziimított összes bevétel kettő szízal ékát, vagy
b) a köáasanú tevékenységérdekébenfelmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráforűtás felét akét év áúlagában,vagy
c) köáasznú tevékenységének elláüását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű
önkéntes tevékenységetvégző személy segíti aközérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LX)Oil/III. törvénynek megfelelően.

Az Ectv.

értelmébenún. köáaszrú szervezetként kizarólag olyan civil szervezet vehető
nyilvrántartásba amely máE legalább két éve működik, azazkét egyrnast követő lezárt iizleti
éwel rendelkezik. Az Ectv. 3I-41. §-u taftalmazzák azokat a feltételeket, melyek a
köáasarúsági nyilvrántartrásba vételhez sztikségesek, ideértve a 1étesítő okirat kötelező tartalmi
elemeit.

A

bíróság a beszámolók adatai alapján megrállapította, hogy megfelelő erőforrás áIl az
alapítvany rendelkezésére, illetve megfelelő tarsada]mi tamogatottság mutatható ki az
alapítványnál.

Megállapította a bíróság aá is, hogy a bírósághoz becsatolt, a 2019. szeptembet 12. napján
elfogadott, a módosíüísokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat taftaLmazza a
közhasznú nyilvantarüásba vételhez sziikséges, az Ectv-ben írt kötelező tartalmi elemeket,
valamint a vezető tisáségviselők nyilatkoztak aról, hogy nem esnek az Ectv-ben
me ghatÉtr ozott k tzán ő ok alá.
Mindezek alapján a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint a létesítő okirat módosíását
a Ptk. 3:13. § (1) bekezdése szerint nyilvántartísba vette és elrendelte a közhasznúsági
nyilvántartásba vételét.A bíróság az alapíwány vagyonfelhasmrálrási módjának módosíüísáról
nem rendekezett, tekintettel arr4 hogy az ott szereplő rendelkezések a köáasznú jogállás
megszerzéséhez sziikséges szabályozísok.
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A bíróság az

űrIap ..D1" lapján szereplő rendelkezések bírósági nyilvántartásba vételétis
meilőzte. mivel az otr felsoroltak az alapítvány céljának eléréseérdekében végzett közhasznú
tevékenys é g ek fe l soro Iását tarta\mazza.

A végzéselleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv, 46l A. §

(

1

) bekezdése zárja ki.

Veszprém. 2019. november 21.

dr. Horváth Dalma

bírósági titkár

