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Szekszárd i Törvényszék
Ügyszám: í 700/Pk,6001 8/1993

r. A szervezet nyilvántartási száma: 17-01-0o00o,16

,\§
:]] .§|i]il}'-r:íi: ::::::: -..::::::::

\lr;,,i t

Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban íen nálló ad atairól
Az adatlekérés időpontja: 2019.12,19, 9:1 3

Jogerő: 1993.05.04
6

z. A szervezet neve: Tolna Megyei Egészséges lskolák és Diákjaiért Alapífuány

s. A szervezet rÖvidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve

+. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

s. A szervezet típusa: Alapítvány, közalapífuány

z. Alapítvány típusa: Alapítvány

s. A szervezet székhelye: 7140 Bátaszék, Erzsébet utca 2.

Jogerő: 2019,12.17
17lI

Jogerő: 1993.05.04

Jogerő: 1993.05.04

6

6

Jogerő: 2019.12,17
17lI

9.(1), A képviselő fieve] kurátor Becze Bianka

Anyja heVél Müller Edina

Lakóhelye: 7130 Tolna, Akácfasor utca 64.

A képviseletijog gyakorIásának módja: önálló
terjedelme: Áftalános

A megbízás időtartama: határozatlan

A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszúnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogeró: 2019,12.17
17ll

lo, A szervezet célja: a) a Tolna megyei iskolákban tanuló gyermekek és fiatalok egészséges életmódra nevelése, a testi és
lelki egészségük megteremtésének elősegítése;

b) a gyermekeket körülvevő környezet kultúrájának fejlesztése, a kulturált környezet megőaése;

c) az iskolai környezetvédelem megteremtése, a meglévő környezeti ártalmak kiszűrése, csökkentése;

d) a pozitív viselkedés- és magatartásminták, értékrendek érvényesülésének elősegítése;

e) a sikeres pályaorientáció segítése a társadalomba való jobb beilleszkedés érdekében
munkaképesség- és kompetencia vizsgálatok révén.

rl. A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység

lz. A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

ra. A létesítő okirat (módosításának) kelte: zo,ts.tz.ts

Jogerő: 2019.12,17
17A

Jogerő: 1993.05.04
6

Jogerő: 2019.12.17
17ll

r+. VagyonfelhasznáIás módja: Felhasználás módja nincs bejegyezve

rs. Vagyonfelhasználás mértéke: Felhasználás mértéke nincs bejegyezve

lo. Alapítvány jellege: ruyílt alapítvány

ra. Az alapítvány ügyvezető szerve: Kuratórium

(1.) Név: kurátor Becze Bianka

Anyja h€V€i lVlüller Edina

Cím:ZtSO Tolna, Akácfasor utca 64.

A megbízás idótartama: határozatian

A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő: 1993.05.04

Jogerő: 2O19.12,17

oldal:112
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Szekszárd i Törvényszék
Ügyszám:'l 700/Pk.6001 8/1 993

u. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú

zz. A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve Jogerő:

ze. A szervezet adószáma: 18850350-1_1 7
Jogerő: 201 5.03.1 0

z+. A szeryezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett Jogerő: 2015.03..10
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1993.06.01

zs, A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve

zs. A szervezet kÖzÖsségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve

Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontia: ldőpont nincs bejegyezve

zz.A szervezet statisztikai számjele:taesosso-g499-569-,l7 JogerŐ:2015,03,18

za, A szeryezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / tör|ésének időpontja: 2019.12.18

Jogerő: 2019,12.18

zs. A szervezet számlájátvezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

so, A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve

sz Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve

ss, Jogutód szervezetekl Jogutód szefvezet nincs bejegyezve

aa. Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs

ss. Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve

so. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

so. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás

Szekszárd, 2019,12.19

aláírás

oldal:2l2
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Az 1993-ban alapított és a Szekszárdi Törvényszék által 1700/60018llg93. számon
nYilvantartásba vett ,,Egészséges Iskoláért" Alapítvány 20]9. december ]3. napján módosított
átszÖ.lt9Eezett alapitő okirata - a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013.6ri V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról , aközhasznú jogállásaról, valamint a civil szervezetek
műkÖdéséről és támogatásaról szőlő 20II. évi CLxxV. törvény (továbbiakbarr: Ectv.)
rendelkezéseire is figyelemmeI - az alábbi:

I. Áltatános rendelkezések

1

2

J

Az alapítvány neve:

Az alapítv ány székhe ly e :

Az alapítv ény alapítőja:
(alapítói j ogok gyakorlój a)

Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaiért Alapítvány

7 |40 Bátaszék, Erzsébet utca 2.

siklósi zsolt
anyja neve: Werling Magdolna
lakhelye : 1 l 40 Bátaszék, Etzsébet utca 2.

4. AzalaPÍtői induló vagyon: 100.000,-Ft azaEgyszázezer forint készpénz, ame|yet az
alaPÍtó alapításkor telj es egészében rendelkezésre bocsátott.

5. Az alapítvány jellege:

Az a|aPÍtvány az aIapitő által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott j ogi személy.
Az alapítvény aközhasznútevékenység folytatásar ahatározatlan időtartamra jött létre.
Az alapíftány nyitott, alűoz adománnyal bárki csatlakoáat, aki az alapítványi célokat
elfogadja. A csatlakozők acsatlakozással nem válnak alapítókká.

II. Az qlapítvánv célia. tevékenvséee

6. Az a|apítvány céljai:

a) a Tolna megYei iskolrákban tanuló gyermekek és fiatalok egészséges életmódra nevelése, a
testi és lelki egészségiik megteremtésének elősegítése;

b) a gYermekeket körülvevő kömyezet kulturájának fejlesztése, a kulturált környezet
megőrzése;

c) az iskolai kÖrnyezetvédelem megteremtése, a meglévő környezeti ártalmakkisZrirése,
csökkentése;

d) aPozítívviselkedés- és magatartásminták, értékrendek érvényesülésének elősegítése;

e) a sikeres Pályaorientáció segítése a társadalomba való jobb beilleszkedés érdekében
munkaképesség- és kompetenc ia vizsgáIatok révén.

1



7. Az alapítvány tevékenységei:

a) Az alaPÍtvánY a céljának elérése érdekében az alábbíköáasznú tevékenysé get végzi:

Közhasznú tevékenység közfeladat Jogszabályhely

1 Egészségme gőrzés,
betegségme gelőzés

a fiatalság egészségi állapotának avítása, a jobb
életminősélob elősegítése, egészségkárosítóaZ
környezeti, társadalmi eS egyébhatások elleni fellépés

j 1997. évi CLIV. tv.
az egészségügyről
l44. § (l)-(2)

2 Egészségme gőrzés,
betegségmegelőzés

Egészségügyi alapelláás/egészséges életmód
s e gíté sét cél ző szolgá|tatások ; környezet- e gé szs é gü gy

2011.évi
CLXXXX. tv
Magyarország
helyi önkormány
13. § (1) 4. 5.

a
J Nevelés és oktatás,

képességfejlesztés,
ismeretterjesztés

általános iskolai, gimnráziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás,
p edagó giai szakszolgálati fe l adat, a több i gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, pedagógiai-szakmai
szolgáltatás

2011. évi CXC.
törvény anemzeti
köznevelésről 4. §
(l) a)-u)

b) Az alaPÍtvány kÖzhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki
részesülhet

c) Az alaPÍtltánY a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjrának
nYilvanosságát az internetes honlapján és az a|apítvány ."jt n"tyen ehelyezett
hirdetőtáblán valő közzététel űtjan biÁositja. Az éves- beszámolót és á k.irt ur^,i.agi
mellékletet minden év május 31. napjáig az intemetes honlapján és az alapítvűy
székhelyén kihelyezett hirdetőüábl án közzéteszi.

III. Az alapítvánvi vaevon felhasznáIása

8. Az alaPÍtvánY mindenkori vagyona kizárőlag ajelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósításárahasználharő fel, Az alapítőivagyonnal a kurátor gazdálkodik.

g. AlaPÍtvránYi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá azalapítást
kÖvetően azalaPÍtványiszámláraérkezőkészpénzadomány teljes összege vagy atermészétben
nyújtott adomány fordítható.

tO.A7 alaPitvénYi vagyon felhasznáIása során az egyedi kérelmek alapjan a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kurátor dönt.

1 1. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kurátor gondoskodik.

12. Az alaPÍtvánY gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznívagy alétesítő okiratban
meghatánozott alaPcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszelyéztetve végez;

13, A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azta létesítő okiratában meghatfuozott
közhasznű tevókeny s é g ére fo rdítj a.

2



IV. Az alapítvánv ü§ryezető szerve

14. Az alapitő az alapítvény egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort nevez ki
A kurátor kijelölése határozatlan időre szól.

A kurátor Becze Bianka
anyja neve: Müller Edina
lakhelye: 7]30 Tolna, Akácfasor utca 64,

15. Azalapitvámyt a kurátor képviseli általános és önálló képviseleti joggal.

16. A kurátori tagság megszűnik:

ahalállal,
lemondással) '

a Ptk. 3:22. § (l)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397 . § (3), (4) bekezdésében, a Btk.
6l.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és
kizán ő ok bekövetk eztév el,
a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.

17. A kurátor gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről, azalapítványivagyon
gondos kezelésérŐl, a költségvetés és az előirtbeszámolók elkészültéről és elfogadasáíól. 

-

A kurátor binosifia az alapitvényi célok folyamatos megvalósítását, e!űez megteremti a
szÜkséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapttvényhoz érkezett aáományok
elfogadásaról, illetve, visszautasításaról, és minden további felmerülő kérdésben.
Az alaPÍtvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kurátor gyakorolja.

18, A kurátor nem hozhat olyan döntést,
a) amely Őt kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti vagy az alapitvány terhére másfajta
előnyben részesíti;
b) amely szerint vele szerződést kell kötni;
c) amely szerint ellene pert kell indítani;
e) amelYben vele többségi befolyáson aíapuló kapcsolatb an álIő szervezetérdekelt; vagy
f) amelyben személyesen érdekelt.

19. A kurátor ahatétrozatait azérintettekk el ahatátozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban,
igazolhatő módon is közli ahatírozatnak az alapítvany honlapj án és az alapitvány székhelyén
való kifiiggesáéssel történő közzétételével egyidejűleg.
A kurátor köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve),
amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.

20. A kurátor tevékenysége, illetve az alapítvány műktidése során keletkezett ,iratokba
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, * a személyiségi és
más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet.
Az fuatbetekintést a kurátor az igény bejelentését követő, 8 napon belül az alapítvány
székhelyén biztosítj a.

2I. Akurátort díjazásnem illeti meg, azonban igazolt készkiadásai, költségei megtérítésére igényt
tarthat.
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v. Összeférhetetlenséei szabálvok

22. Az alapítvány vezető tisáségviselője olyan nagykoru személy lehet,
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához sztikséges körben nem korlátonák.
Avezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

akinek

23. Nem lehet vezető tisáségviselő az) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesáés büntetésre ítéltek, amíg a btintetett előélethez rúződő .hátrányos
következmények alól nem mentesült,
Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatáIya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi szeméIy vezető tisáségviselője nem lehet.
Az eltilást kimondó határozatbarl megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltott ak a v ezeíő ti sztsé gviselői tevékenysé gtől.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatályaalatt á1l (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont),

24. Az alapítvány kedvezményezettle és annak közeli hozzálartozója nem lehet a kurátor.
Az alapitó (alapítói jogok gyakorlója), illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozői
nem lehetnek kurátorok.

25. Akurátor nem hoáat olyan hatírozatot, amely szerint ő vagy közeli ítozzátartozőja
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkűendő jogügyletben egyébként érdekelt.

26. A közhasznú szervezet megszűnését követó három évig nem lehet más közhasznú szetvezet
vezető tisáségviselője az a szeméIy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szíínt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtaftozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt táít fel,

c) amellyel szemben az áIlani adó- és vámhatóságizletlezétrás intézkedést alkalmazott, vagy
úzletlezár ást he ly ette s ítő bírs ág ot szabott ki,

d) amelynek adószámátazáIlami adó- és vámhatóságazadőzásrendjéről szóló t<irvény szerint
felíiiggesztette vagy törölte.

27. Avezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoúatni arról, hogy ilyen tisáséget egyidejűleg más köáasznú
szewezetnél is betölt.

28. Az alapitvány tisztségviselői, valamint a támogatók (csatlakozók) nem részesülhetnek az
alapítvany cél szerinti j uttatásaiból.
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Az alapitő okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Torvénykönyv, a kőzhasznű
szervezetekrŐl szÓlÓ törvény, valamint más, az alapítványol<ra néne rendelkezést tartalmaző
j o gszabályok me gfelelő előírásai az ir ány adők.

Jelen alapító okiratot az alapítő elolvasta, s azt, mint akaratával egyezőt, ellsnjegyző ügyvéd előtt
jóváhagyólag aláirta.

Szekszárd, 2019. december 1 3

§úrw,/a
siklósi zsolt

alapító

LAJo§
utca5.
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Szerkesztettem és ellenj egyzem:
Szekszard, 2019. december 13.
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