
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Tárgy: Sürgősségi indítvány 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi 
indítvány előterjesztésére. 
A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért 
kérem, mert a „Hajrá Tere!" Alapítványnak a kért támogatásra olyan program megvalósulása 
érdekében van szüksége, melyre még ebben a hónapban sor kerülne, illetve meg kellett várni a 
támogatás megítéléséhez szükséges dokumentumok beérkezését is. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítván}^ napirendre vermi 
szíveskedjék! 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő
testülete a „Javaslat a „Hajrá Tere!" Alapítvány kérelmének 
támogatására" tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt 
napirendi pontként tárgyalja. 

(minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 18. § (2) bekezdés 1) 
pontja alapján) 

Budapest, 2016. április 18. 

Kovács Péter '~ 
polgármester 



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. április 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. 
Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens 

Tárgy: Javaslat a „Hajrá Tere!" Alapítvány 
kérelmének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A „Hajrá Tere!" Alapítvány (székhely: 1161 Budapest, Hősök tere 1., kuratóriumi elnök: Dr. 
Varga Andrea Margit) kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola tanulói részére 2016. április 24-30. között Tirolban megrendezésre kerülő 
német nyelvi tábor szervezési költségeihez kér támogatást. Az Alapítvány az utazási, 
tartózkodási költségeihez, valamint a tanfolyami díjhoz kér támogatást. 
Javasolom, hogy az Alapítvány a német nyelvi tábor lebonyolításához 200 000 Ft 
támogatásban részesüljön. (1. sz. melléklet) 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az Alapítvány kérelmét! 

Határozati javaslat: 

Budapest, 2016. április 11. 

Láttam: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a „Hajrá Tere!" Alapítványt (székhely: 1161 Budapest, 
Hősök tere 1., kuratóriumi elnök: Dr. Varga Andrea Margit) a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulóinak Tirolban 
megrendezésre kerülő német nyelvi táborban való részvételének 
céljából 200 000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat 2016. évi 
kökségvetéséről szóló 37/2015 (XII.21.) rendeletében 
megállapított „Iskolai Alapítványok támogatása" keret terhére. 

A támogatási összeg elszámolásának határideje: 2016. szeptember 
30. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséről és a 
kérelmezőt értesítse a határozatról. 

Határidő: 2016. május 2. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Kovács Péter 
polgármester 

Ancsin László 
jegyző 
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Melléklet: 
1. sz.: „Hajrá Tere!" Alapítvány kérelme 



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

ADATLAP 
kérelemhez/pályázathoz 

Kérelmező/pályázó szervezet neve, címe: 

Hajrá Tere Alapítvány 
1161 Budapest Hősök tere 1. 

Pályázat címe: 

Beküldendő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármestere 

1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
címre 

Beküldési határidő: 

Az adatlap sokszorosítható\ 



1. Kérelmező/pályázó szervezet adatai 

1.1 A szervezet megnevezése: 

Hajrá Tere Alapítvány 

1.2 A szervezet székhelye: 

1161 Budapest Hősök tere 1. 

1.3 Az aláírásra jogosult képviselő neve, címe: 

Dr Varga Andrea Margit, 1162 Budapest, Délceg u. 49.1/4. 

Siposné Hofíman Márta, 1161 Budapest, Pálya u. 35/b. 

1.4 A szervezet adószáma: 
18005897-1-42 

1.5 A szervezet és az aláírásra jogosult képviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): 

Dr Varga Andrea Margit, +36209251980, drvargaandreal @gmail.com 
Siposné Hoffman Márta , +36203335675, hoffmann.marta@bshhungaria.hu 

1.6 A szervezet pénzintézeti számlaszámai: 

10918001-00000105-99660000 

1.7 Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 

2014. december 31. 

1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 

2015. április 10. 

2. A kérelem/pályázat célja: 

Hozzájárulás a tanulói terhek csökkentéséhez, az önköltséges nyelvi tábor egy főre 
jutó költségeinek csökkentése. 

3. A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 

mailto:hoffmann.marta@bshhungaria.hu


A 2015-2016-as tanévben 2016.április 24.-30. között iskolánk 15 németet tanuló 
diákja lehetőséget kapott, hogy egy hetet tölthet el Weer (Ausztria) helységben, 
Tirolban Innsbruck környezetében. Tanulóinkat iskolánk német tanára kíséri el, aki 
felügyel a gyerekekre, és naponta megbeszéli velük az esetleges nyelvtani és egyéb 
problémákat. Valamint különféle szituációs feladatokat ad diákjainknak, amiket 
önállóan kell megoldaniuk az ott élő emberekkel kapcsolatot teremtve. 

4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: 

15 fő tanuló 4-7. év folyamról, születési évük: 2001-2006. 
Két kísérő tanár 

5. A program/pályázat tervezett megvalósítása: 

- kezdő időpont: 2016.04.24. 

befejező időpont: 2016.04.30. 

6. A támogatási igény 

6.1. A program/pályázat megvalósításának teljes költségigénye: 

6.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: 

6.3. Megvalósításhoz szükséges támogatási igény: 

6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: 

7. 

1 220 250 Ft 

200 000 Ft 

1 020 250 Ft 

A program/pályázat költségvetés-tervezete:* Bevétel: Kiadás: 

- Személyi jellegű: 0 0 

- Járulékok: 0 0 



-Dologi jellegű: 1 220 250 Ft 1 220 250 Ft 

- Felhalmozási jellegű: 0 0 

Összesen: 1 220 250 Ft 

• A kérelem/pályázat tárgyától fíiggő részletességgel töltendő ki! 
8. Az ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni: 

1. sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
szóló NYILATKOZAT 

2. sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 
3. sz. melléklet Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint a 

kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT 
(Központosított illetmény-számfejtési rendszer alá tartozó költségvetési szerv esetében nem kell 
csatolni.) 

Az Adatlaphoz csatolni kell továbbá**: 
• A kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírás 

mintája. 
• A létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
(Önkormányzati költségvetési intézmény esetén nem kell benyújtani.) 

Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a 
felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester 
a kérelmet^pályázatot elutasítja. 

Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkormányzat, stb.) nincs. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nem a megjelölt célra fordítom, illetve 
nem a megjelölt módon, vagy határidőben számolok el a kapott támogatással, úgy a 
támogatás összege az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a mindenkor 
érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a 2016. évben és csak a pályázatban/kérelemben 
megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert támogatással és a vállalt 
önrésszel a határidőn belül köteles vagyok elszámolni, a tevékenység megvalósulásáról tömör 
írásos beszámolót készíteni. Az elszámolási határidő be nem tartása a következő évi 
önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. 

Vállalom, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak 
eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a Budapest Főváros 



XVI. kerületi Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozom az 
önkormányzati támogatás tényét. 

Vállalom, hogy a bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos időpontjáról 
és helyszínéről a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot a program konkrét 
megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a 20... év hó napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 20... év hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 20... év hó napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 20... év hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott létesítő okiratban foglalt.ad|^ok nem változtak. 

P.H. 

Dátum: 2016. április 13. 
kérelmező/pályázó aláMsa 



Támogatott neve: Hajrá Tere Alapítvány 

Átláthatósági nyilatkozat 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVl. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 
Alulírott...., (név), (székhely), , 
(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVl. törvény 3. § (1) bekezdés l.a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó] 

a) az állam, 
b) a költségvetési szerv, 
c) a köztestület, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) a nemzetiségi önkormányzat, 
f) a társulás, 
g) az egyházi jogi személy, 
h) az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedéssel rendelkezik, 
i) a nemzetközi szervezet 
J) a külföldi állam, 
k) a külföldi helyhatóság, 
I) a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
m) Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

I I - Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek 

Alulírott, (név), (székhely), 
, , (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül, az alábbiak szerint: 

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban 
nvilatkozom, és 

ab)fa megfelelő aláhúzandó], 

az Európai Unió tagállamában, 
• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
• a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 
• olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van 
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és ez az ország: [ország megnevezése] , és 
ac)nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és 
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve 
Részesedés 
mértéke %-ban 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről * *: 

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és 
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, 
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott 
államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint 
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
átláthatóságáról 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
(továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Születési hely és 
idő 

Anyja neve Részesedés 
mértéke 
%-ban 

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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III, Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott,, Dr Varga Andrea Margit, Siposné Hoffman Márta, (név), mint 
a Hajrá Tere Alapítvány, (neve) 1161 Budapest Hősök tere 1., (székhely) 18005897-1-42 (adószám) 
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve 

1. Dr Varga Andrea Margit Kaposvár, 1972.04.01. Fekete Margit 
2. Siposné Hoffman Márta Békéscsaba 1975.07.25. Borgula Anna 
3. Bánné Zöld Katahn Gyula 1954.03.29. Bónus Jolán 
4. Szombati Klára Budapest, 1957.03.12. Oláh Ilona 
5. Herbertné Balogh Gabriella Budapest, 1962.09.29 Kurunczi Etelka 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet 
adószáma 

Részesedés 
mértéke %-
ban 

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom. 
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban 
nyilatkozom. 
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi 
társaságnak**, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 
cd)a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és 
cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

6/4 



2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b ) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személyiek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet 
neve 

Tényleges 
tulajdonos 

Születési hely és idő Anyja neve Részesedés 
mértéke %-
ban 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja 
meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az 
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak 
szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság 
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4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-OS tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, 
amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel 
rendelkeznek 

Srsz. Gazdálkodó 
szervezet 
neve 

Adószám Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége tényleges 
tulajdonos(ok) 

tényleges tulajdonos 
születési helye és ideié 

Amennyiben a fenti táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az 
utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által 
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány 
százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb 
táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat 
megküldésével jelzem. 

Kelt, Budapest, 2016.április 13. 

i l̂ ..'V .̂. 
i 

törvényes képviselő neve 

cégszerű aláírás 
A * és ** jelölt fogalmak magyarázatát a kitöltési segédlet tartalmazza. 
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott dr. Varga Andrea Margit (akinek születési neve: Dr. Varga Andrea Margit, 
születési helye és ideje: Kaposvár, 1972. április hó 1. napja, anyja neve: Fekete Margit), 1162 
Budapest, Délceg utca 49. I. emelet 4. szám alatti lakos, mint a Hajrá Tere! Alapítvány 
kuratóriumának elnöke és egyben az alapítvány képviselője, az alapítványt akként jegyzem, 
hogy az alapítvány kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a 
nevemet együttesen az alábbiak szerint írom: 

dr. Varga Andrea Margit 

Dr. Mikó Ádám Péter közjegyző 
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely 
1163 Budapest, Veres Péter út 99.1. emelet (Szolgáltatóház) 
Tel/Fax: (1) 405-2013, (1) 403-8727 
E-mail: info@miko.hu Web: wvyw.miko.hu 

Ügyszám: 11046/H/956/2016. 

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt: 
dr. Varga Andrea Margit magyar állampolgár (akinek születési neve: Dr. Varga Andrea 
Margit, születési helye és ideje: Kaposvár, 1972. április hó 1. napja, an5ria neve: Fekete 
Margit) 1162 Budapest, Délceg utca 49.1. emelet 4. szám alatti lakos, aki személyazonosságát 
a felmutatott 520886SA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 870974 HL 
számú lakrímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű 
névaláírásával látta el. 
Az Ügyfél tudomásul vette közjegyző kioktatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line 
ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. 
Budapest, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év április hó 14. (tizennegyeáik) napián. 

Díjjegyzék: 
Munkadíj (16 §): 
Költségátalány (22 §): 
Leírás (21. §): 
Összesen: 

1.000 Ft 
400 Ft 
100 Ft 

1.500 Ft 

dr. Mikó Ádám Péter 
közjegyző 

mailto:info@miko.hu
http://wvyw.miko.hu


ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Siposné Hoífmann Márta Anna (akinek születési neve: Hoffmann Márta Anna, 
születési helye és ideje: Békéscsaba, 1975. július hó 25. napja, anj^'a neve: Borgula Anna), 1161 
Budapest, Pálya utca 35/B. szám alatti lakos, mint a Hajrá Tere! Alapítvány kuratóriumának 
tagja és egyben az alapítvány képviselője, az alapítványt akként jegyzem, hogy az alapítvány 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a nevemet együttesen az 
alábbiak szerint írom: 

Siposné Hoffiiliann Márta Anna 

Dr. Mikó Ádám Péter közjegyző 
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely 
1163 Budapest, Veres Péter út 99.1. emelet (Szolgáltatóház) 
Tel/Fax: (1) 405-2013, (1) 403-8727 
E-mail: info@miko.hu Web: vyww.miko.hu 

Ügyszám: 11046/H/973/2016. 

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt: 
Siposné Hoffmann Márta Anna magyar állampolgár (akinek születési neve: Hoffmann 
Márta Anna, születési helye és ideje: Békéscsaba, 1975. július hó 25. napja, anyja neve: 
Borgula Anna) 1161 Budapest, Pálya utca 35/B. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 
felmutatott 373816MA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 400113 KL számú 
lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű 

Az Ügyfél tudomásul vette közjegyző kioktatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line 
ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. 
Budapest, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év április hó 14. (tizennegyedik) napián. 

Díjjegyzék: 
Munkadíj (16 §): 1.000 Ft 
Költségátalány (22 §): 400 Ft 
Leírás (21. §): 100 Ft 
Összesen: 1.500 Ft 

dr. Mikó Ádám Péter 
közjegyző 

mailto:info@miko.hu
http://vyww.miko.hu


NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (I) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy ^ 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Budapest, 2016.04.13. 

képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aj aki a pályázati eljárásban döntés-elökészitöként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az aj-cj pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
J9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: páit), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-cj pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az aj-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: Hajrá Tere Alapítvány 

Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje: UJQ^^J^ Í " ^ Ok - 0 < - ^ 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 1161 Budapest HŐSÖk tere 1. 
Képviselőjének neve: Dr Varga Andrea Margit 
Nyilvántartásba vételi okirat száma:19.Pk.67193/91. 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Budapest, 2016.04.13. 

Úr: 
képviselője: ^ 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az aJ-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

JÍ) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
ja) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétettéi.. 
8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
dj az a)~c) pontban megjelöU személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az aJ-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: Hajrá Tere Alapítvány 

Természetes személy lakcíme: i'pj'^^-^^'- ^ ^ 
Születési helye, ideje: ^ ¿,̂ ,̂ ^ ' ^ fjR- o í . i U ^ . 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 1161 Budapest Hősök tere 1. 
Képviselőjének neve: Síposné Hoffinann Márta 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 19.Pk.67193/91. 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
L nem áll fenn vagy ^ 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
L nem áll fenn vagy ^ 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Budapest, 2016.04.13. 

képviselője; 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aj aki a pályázati eljárásban döntés-elökészitöként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeH hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
J9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
fá) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
jb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8. §(1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: Hajrá Tere Alapítvány 

Természetes személy lakcíme: MCt ^-uj^t^, ^a^hon^x ^ 
Születési helye, ideje: J^^cíl^^ ^ ̂ ^^^^ .Q^J^^^ 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 1161 Budapest Hősök tere 1. 
Képviselőjének neve: Szombati Klára 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 19.Pk.67193/91. 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
L nem áll fenn vagy "y| 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
L nem áll fenn vagy s/ 
2. fennáll az ...pont alapján ^ 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Budapest, 2016.04.13. 

ki M. 
képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
cj az a)-bj pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelöU személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
J) azaz egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
fd) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
Jb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8. § (1) Ha a pályázó 
q) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: Hajrá Tere Alapítvány 

Természetes szeméiy lakcíme: A/01 (E^UcLfe^/ Jíu?'<:(^-
Születési helye, ideje: O-cjula.^ 49^ ^-¿,¿9 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 1161 Budapest HŐSÖk tere 1. 
Képviselőjének neve: Bánné Zöld Katalin 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 19.Pk.67193/91. 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség . 
L nem áll fenn vagy 2 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy ^ 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
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A szervezet alapadatai -- Nyomtatás 
Szervezet nyilvántartási száma 01-01-0002783 
Megnevezés 

Rövidített név 

Idegen nyelvű elnevezés 

Székhely ország 

Hajrá Tere! Alapítvány 

Rövidített név nincs bejegyezve 

Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve 

Magyarország 
Szervezet székhelye 

Szervezet típusa 

1161 Budapest, Hősök tere 1. (Ált.lskola) 

Alapítvány, közalapítvány 
Alapítvány típusa 

Állapot 

Eljáró bíróság neve 

Ügyszám 

Alapítvány 

Nyilvántartásba vett 

Eljáró bíróság nincs bejegyezve 

0100/Pk.67193/1991 
Bírósági határozat száma 

Jogerőre emelkedésének időpontja 

Bejegyzés típus 

Bejegyzés dátuma 

19 

2015.07.03 

Változtatás 

2015.07.03 
Régi nyilvántartási szám formátum 

Létesítő okirat kelte 

Alapítvány jellege 

Cél szerinti besorolása 

2783/1991 

Folyamatban lévő eljárás típusa 

2015.05.05 

Nyílt alapítvány 

Besorolás nincs bejegyezve 

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 
Folyamatban lévő eljárás kezdete 

Közhasznú Jogállás megszegésének / 
módosításának / törlésének időpontja 

Közhasznúsági fokozat 

Cél szerinti leírás 

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

2015.07.03 

Közhasznú 

Vagyonfelhasználás mértéke 

Az Iskolai oktató-nevelő munka személyi-tárgyi 
feltételeinek fejlesztése. 

Vagyonfelhasználás mód 

Általános rendelkezés a képviselet 
gyakorlásának módjáról 

Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve 

Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve 

B?rmelyik k?t k?pvisel? egy?ttesen 

Neve Varga Andrea Margit 
Képviseleti jog terjedelme 

Képviseleti joggyakorlás módja 

Megjegyzés 

Képviselet gyakorlásának részletei 

Képviselet Terjedelme - nincs bejegyezve 

JogGyakorlás Módja - nincs bejegyezve 

Megjegyzés nincs bejegyezve 

Képviselet gyakorlásának részletei nincs bejegyezve 
Megbízás időtartama i Megbízás időtartama nincs bejegyezve 
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Megbízás megszűnésénele időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 
A megszűnés tényleges időpontja 1 A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 
A vezető tisztségviselő lemondása 
hatályossá vált 1 • 

Neve Siposné Hoffmann Márta Anna 
Képviseleti jog terjedelme j Képviselet Terjedelme - nincs bejegyezve 
Képviseleti Joggyakorlás módja : JogGyakorlás Módja - nincs bejegyezve 
Megjegyzés i Megjegyzés nincs bejegyezve 
Képviselet gyakorlásának részletei \ Képviselet gyakorlásának részletei nincs bejegyezve 
Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve 
Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 
A megszűnés tényleges időpontja 1 A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 
A vezető tisztségviselő lemondása 
hatályossá vált • 

Alapítvány ügyvezető szervek lista 
ügyvezető szerv neve kuratórium 
Tagok: 

Tag neve Szombati Klára 
Megbízás időtartama | 

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges Időpontja nincs bejegyezve 
A vezető tisztségviselő lemondása 
hatályossávált • 
Tag neve Bánné Zöld Katalin 
Megbízás időtartama 

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 
A vezető tisztségviselő lemondása 
hatályossávált • 
Tag neve Siposné Hoffmann Márta Anna 
Megbízás Időtartama 

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 
A megszűnés tényleges Időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 
A vezető tisztségviselő lemondása 
hatályossá vált • 
Tag neve Dr Varga Andrea Margit 
Megbízás Időtartama 

Megbízás megszűnésének Időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

: / 3 2 0 1 6 . 0 4 . 1 8 . 8 : 4 1 

http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/printable


http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/printable.... 

A vezető tisztségviselő lemondása 
hatályossá vált 

Tag neve 

Megbízás időtartama 

Megbízás megszűnésének időpontja 

A megszűnés tényleges időpontja 

A vezető tisztségviselő lemondása 
hatályossávált 

• 
Herbertné Balogh Gabriella 

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

• 

Származtatott jogi személyek lista 
Származtatott jogi személy nincs bejegyezve 

Jogelőd / jogutód szervezetek lista 
Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve 

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista 
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve 

Adószámadatok 
Adószám 

Adószám státusza 

Adószám megszerzésének / 
felfüggesztésének / tőrlésének időpontja 

Közösségi adószám 

18005897-1-42 

Bejegyzett 

1992.03.10 

Közösségi adószám nincs bejegyezve 
Közösségi adószám státusza 

Közösségi adószám megszei7ésének / 
felfüggesztésének / töriésének időpontja 

I Közösségi adószám nincs bejegyezve 

Közösségi adószám nincs bejegyezve 

statisztikai számjel 18005897-8559-569-01 
Statisztikai számjel státusza 

Statisztikai számjel megszerzésének / 
i felfüggesztésének / tőrlésének időpontja 

Bejegyzett 

I 2011.01.03 

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók 
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója 

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás 
Nincs eljárás folyamatban 

Egyéb: 
Nincs egyéb adat bejegyezve 

Adatváltozások száma: 5 Megjelenített verzió: 8 
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