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A F varosi Bír ság az A|apítvány a Társadalmi
nyilvántartásba veSZÍ.
A bír ság az alapítványt kozhasznu

Szervezetté

Felel sségvállalásért

sizárrÍ araft

min síti.

Az alapítvány székhelye: 1 IzL Budapest' Moha u.

46. fsZ.I

.

A képvÍselneve: Virág Tamás
lakcíme: 1(

Az alapítvány célja:
Hátrányos he|yzetu csoportok (szegények, romák, hajléktalanok, kisebbségek, stb.) valamint
ket segít intézmények,szolgáltatások, szetvezetek segítése érdekébenaz ilzleti
szektorb l a tarsadalmi szolidaritríst segít források aktivízálása, illetve azok átláthat , a
hatékony és színvonalas miik 'dést sárjnz rn don t rtén továbbítása. Szintén ktjzérdekií
cél a fontos társadalmi célokat (egészségmegoruo, sport_ és kulturális tevékenység)kitiíz
ingyenes szo|gáItatást nyrijt szetvezetek támogatási igényeinek k zvetÍtése, résztikre a
;
szabadfonasok felkutatása, tevékenységiik

az

segítése.

Az a|apítvány célja szerinti besorolása: szociális tevékenység.
Az alapítvány típusaz magén alapítvríny.
Az alapítvány varyon_felhasználási m

Az

dj a:

alapítvríny teljes vagyona és ezen vagyon hozadéku az alapítványi célok megval sítását
szolgáljak.
Az a|apilvény vagyon felhasmalása páIyazatol< kiírasa, szt ndíj, szociiílis segély kifizetése,
eseti támogatrís foly sítása és természetbeni juttatás nyrij ísa ritjan tcirténik.

Az alapítvány jellege: nyílt.
A kezel szerv tagiainak neve
Virág Tamas
Buzas Endre
Gr fAndrás
StanczelAdá

és lak helye:

Az alapítti jogok gyakorlására kijeltilt személv newo |-|'xhelye:
Bencze B cs Bernadett
A kijeltilés feltétele és

Az alapit okirat kelte: 2011.06.14.

A végres ellen

a kézbesítéstő|szétmított15 napon

belül fetlebbezésnek van helye.

Indoko1ás
Az

alapítő kérelmezte az alapítvénynyilvantartásba vételétés azzalegyidejtíleg
szewezeIték torténő minősítéséta Fővrárosi Bíróságtól.

Mivel

köáaszrú

okiratok megfelelnek az 1959. évi IV. törvényben @tk.)és az
törvényben (Kht.) meghatározott feltételeknek, ezért abíróság a Ptk. 74lA. s
(2) és (4)bekezdése, valamint a K}Í. 22.5 Q) bekezdése alapjrán a rendelkező részben
foglaltak szerint hatÍtrozott, figyelemmel a célok érdekébenfolyüatni kívánt köáasznú
tevékenységekre is.
a kérelem és a becsatolt

1997 . évi

Budapest,
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dr. Lárrg Eszter s.k.

bír sági titkár

A kiadmány hi
Kováes Ilona

