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VEGZES
i\ Br.rclapest Körrryéki Tilrvérryszék a Csömöri Közbiztonság
13-01-0003771 szám alatt rryilvántartásba veszi,
1.Az alapítvánt, neve: Csönröri

Alapítvány

Közbiztonság

2.Az alapítvány székhe}ye 2I4l Csönrör,

Alapítválry elnevezésii civil szei-vezetet

Szabadság út 5.

3.Az alapító rreve és lakcírne:
Csörnör

Nagyközség Önkormárryzata (214I Csömör,

Szabadság út 5. ) képviselője: Fátrri István

4.Az alapítván]r képviseletérelellosa§llslrszemély,3n]ia lleve. Iakcíme,
gyakorlásárrak nlódja és terjedelrrre, a megbízás iclőtartarrra:
Vermes Péter Iván (elnök), an: Heisz Olga, lakcírne: 2l4| Csönröt
és általános,

Deák Ferenc utca 25., önálló

határozatlarr időre.

5.1\ kezelő szerv tapiai. atrvia neve. a nte.pbízás időtartanta:

A kezelőszerv neve: kuratóriutn
Verrnes Péter Iván (elnök), an: Heisz Olga, lc: 2141 Csönrör;
időre.
|riémeth Zoltán titkár; an:

Kerényi Eva, lc-

2'225

Üllő, Cytimrői út 96., határozatlan időre

Jablonszki Zoltán tag, an: Ifiedit Margit, |c.: 2!41Csönröt
Mervald Mihály tag, an: Rack AIura,lc.: 2I4l Csönrör,
7.

Az

Deák Ferenc utca 25., határozatlan

Ferenc utca

1,2.,

határozatlan időre

Rákóczi utca 33., határozatlan időre

alapítván,v" célja:

Csömör Nagyközség közbiztonságárrak biztosításához szükséges technikai eszközök lreszerzése,
folyanratos felhasználásának biztosítása, pótlása, korszerűsítése. A lakosság körében a
bíínntegelőzési s vagyorrvédelmi tevékerrység széleskörű propagálása. Csönrör területén a
közbiztonság, a közrend megszilárdítsa, a közlekedés biztotrságának javítása.
tJ.

Az alapítváriy típusa: alapítvárry

9.
L(].

Az alapítván)l vag},onfelhasználásának

Az

módja: tánrogatások folyósítása

alapítvárr:,r vag}ionának felhasználható rriértéke:

Az alapítvány vagyorrának használatából, lrozadékából származó vagyon használlrató fel,
indrrló vagyon legfeljebb 50%-a használható fel.

1i.Nyílt vagy zárt alapítvány: rryílt
11.

Az aiapító okirat_L<elte: 2015. augusztus 31.

l2. Az alapítvány célja szerinti besorolása

es_a besorolás

kódja a kódtár szerint:

az

1.14. Közbiztonság-védelmi

tevékenység

1.14.1. kód: 1400

A

végzésellen a kézhezvételtőI számított 15 napon belül fe}lebbezésnek van helye a Fővárosi
ÍtOtc;taUlanoz, melyet a jogi képviselő által elektronikus úton ennél a bíróságnál kell benyújtarri. Az
ítélőtábla előtt a jogi képviselet kötelező

INDOKOLÁS
Kérelmező alapítványt hozott létre és 2015. szeptember 22.-én kelt kérelmében kérte az alapítvány
nyilvárrtartásba vételét.

A törvényszék 2015. november 13. napján kelt B. és 2016. január 11,. napján kelt t0. számú végzésével
különböző okiratok benyújtását írta elő. Kérelmező a hiánypótlásban foglaltaknak 2016. február g,
napján maradéktalanul eleget tett.

Mivel az alapító okirat és mellékletei a Ptk.3:1-3:85§, valamint a 3:378-3:404.§-ának, az egyesülósi
jogról. a közhaszrrú jogállásról. valamint a civil szet-r,,ezetek miiködéséről és tánrogatásáról szóló 201i,
évi CLXXV. törvény, a civil szcrvezetek bírósági nyilvántartásáról és az. ez,zel összefiiggii eljárási
szirbályokról szóió 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 20-21. §, 48-49.§-ok, és a
LIl2012 (I1.29.) KIM. rendelet e}őírásainak megfelel, a törvényszék a nyilvántartásba vételt a Cnytv,
30. § (1) bekezdése alapján elrendelte,

A í'ellebbezés lelretőségét a Cnytv. 5 § (l) bekezdés foli,tán alkalrnazandó i952. évi lIl. törvén1,(Pp.)
233. § (l) bekezdése biaosítja, Az ítélőtábla elótt a jogi képviselet a Pp. 73lA.§ (l) a) pontia alapján
kötelezó.

Budapest, 2016. február 15.
dr.

Magyari Csilla s.k.
bírósági titkár
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