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A Kecskeméti Törvényszék a Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Szervita tér
4. II. em. 3.) (képviseli: Dr. Pongrácz Tibor ügyvéd) által képviselt Lakiteleki Auti
Alapítvány (6060 Tiszakécske, Dohány u. 9.) kérelmezőnek bírósági nyilvántartásba vétele
iránt benyújtott kérelme ügyében – polgári nemperes eljárásban – meghozta a következő
V É G Z É S T:
A Kecskeméti Törvényszék elrendeli az
Alapítvány neve: Lakiteleki Auti Alapítvány
Alapítvány székhelye: 6060 Tiszakécske, Dohány u. 9.
Alapító okirat kelte: 2017. március 31.
Alapítvány jellege: nyílt
Alapítvány típusa: alapítvány
Alapítvány cél szerinti besorolás: Oktatási tevékenység
Alapítvány cél szerinti leírása:
Az alapítvány a célja elérése érdekében a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az
ismeretterjesztés területein folytat tevékenységet.
Ezen tevékenységek keretében az alapítvány célja, hogy autizmus specifikus óvodai és
általános iskolai nevelést hozzon létre, mind integrált, mind szegregált környezetben. Az
alapítvány célja továbbá az autista gyermekek iskolai előkészítő oktatásának elősegítése és
ezen oktatási környezet megteremtése, oktatás kiegészítő tevékenységek szervezése, valamit
az autizmussal élő gyermekek oktatását népszerűsítő konferenciák szervezése.
Alapítvány vagyonfelhasználás módja:
Az alapítvány céljára rendelt vagyon pontos felhasználásáról - az általa megállapított
feltételek szerint - a Kuratórium dönt. A Kuratórium a pénzbeli vagyont kamatozó betétbe
helyezheti, kincstári- és vagyonjegyet vásárolhat. Az alapítvány a Kuratórium eseti
döntéseinek megfelelően eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy tárgyi juttatásokkal, projektek
támogatásával, pályázatok kiírásával, illetőleg bármely más módon segítheti az alapítványi
célok elérését.
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A vagyonfelhasználás mértéke:
Az alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, az alapítást követően az
alapítvány bankszámlájára érkező pénzösszeg-adomány(ok), államháztartási támogatások,
egyéb adományok teljes összege, valamint a természetben nyújtott adomány fordítható azzal a
megkötéssel, hogy az alapítványi célok megvalósítása során az Alapítvány vagyona az induló
tőke szintje alá nem süllyedhet.
Képviseletre jogosult képviselők adatai:
Ambrus Zsolt kuratóriumi elnök (anyja neve: Tomasovszki Katalin)
6060 Tiszakécske, Dohány u. 9.
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Megbízás időtartama: határozatlan idő
Nagy Dóra kuratóriumi tag (anyja neve: Szili Valéria)
2484 Gárdony, Bethlen Gábor u. 36.
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
Képviseleti jog gyakorlásának részletei: a kuratóriumi elnök akadályoztatása esetén Olajos
Istvánnal vagy Sütő Lászlónéval. Bankszámla feletti rendelkezési jog: Olajos István vagy Sütő
Lászlóné kuratóriumi taggal együttes.
Megbízás időtartama: határozatlan idő
Olajos István kuratóriumi tag (anyja neve: Tóth Terézia)
6065 Lakitelek, Hunyadi u. 12.
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
Képviseleti jog gyakorlásának részletei: a kuratóriumi elnök akadályoztatása esetén Nagy
Dórával vagy Sütő Lászlónéval. Bankszámla feletti rendelkezési jog: Nagy Dóra vagy Sütő
Lászlóné kuratóriumi taggal együttes.
Megbízás időtartama: határozatlan idő
Sütő Lászlóné kuratóriumi tag (anyja neve: Kis Magdolna)
6065 Lakitelek, Árpád u. 36.
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
Képviseleti jog gyakorlásának részletei: a kuratóriumi elnök akadályoztatása esetén Olajos
Istvánnal vagy Nagy Dórával. Bankszámla feletti rendelkezési jog: Olajos István vagy Nagy
Dóra kuratóriumi taggal együttes.
Megbízás időtartama: határozatlan idő
Kezelő szerv elnevezése: Kuratórium
Kezelő szerv tagjainak adatai:
Ambrus Zsolt kuratóriumi elnök (anyja neve: Tomasovszki Katalin) 6060 Tiszakécske,
Dohány u. 9.
Nagy Dóra kuratóriumi tag (anyja neve: Szili Valéria) 2484 Gárdony, Bethlen Gábor u. 36.
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Olajos István kuratóriumi tag (anyja neve: Tóth Terézia) 6065 Lakitelek, Hunyadi u. 12.
Sütő Lászlóné kuratóriumi tag (anyja neve: Kis Magdolna) 6065 Lakitelek, Árpád u. 36.
Megbízásuk időtartama: határozatlan
bírósági nyilvántartásba vételét a 2017. március 31. napján kelt alapító okirat alapján.
Felhívja a nyilvántartás vezetőjét, hogy a kérelmezőt az alapítványok számítógépes
nyilvántartásába 03-01-0002568. nyilvántartási szám alatt jegyezze be.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést
tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen, a
végzés hatályon kívül helyezése iránt, a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A keresetlevélben,
illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság eljárását
jogszabálysértőnek. Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő
voltára alapítja, csak olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak
észlelnie kellett volna.
Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés okának
megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja, és e közérdek sérelmének fennállását
valószínűsíti.
I N D O K O L Á S
A kérelmező a törvényszékhez 2017. február 24. napján benyújtott kérelmében az alapítvány
bírósági nyilvántartásba vételét kérte a csatolt iratok alapján.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 3:378. §-a alapján
az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az
alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban Cnytv.) 1. § (1) bekezdése alapján az
alapítványt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba.
A Törvényszék megállapította, hogy az alapító által benyújtott kérelem tartalmazza a Cnytv.
20. § (1) bekezdésben foglaltakat, valamint a kérelmező a csatolta a Cnytv. 21. § (1)
bekezdésben és a 22. §-ban foglaltakat.
A törvényszék megvizsgálta az alapítvány elnevezését és megállapította, hogy az megfelel a
Cnytv. 36.§-ában írt névkizárólagosság, névvalódiság és névszabatosság követelményeinek.
Az alapítvány célját az alapító okiratban szereplő tényleges célnak megfelelően, a kérelemtől
eltérően rendelte nyilvántartásba venni.
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Vizsgálta továbbá az alapítvány célját, és megállapította, hogy a becsatolt okiratok –
hiánypótlás után - alakilag és tartalmilag megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseinek, az alapító okirat tartalmazza a Ptk. 3:5. § a)-f) pontjaiban, a
Ptk. 3:391. § a)-d) pontjaiban, valamint a Cnytv. 48-49. §-aiban foglaltaknak.
Erre tekintettel a törvényszék a Ptk. 3. könyv I-II. része, az Ectv. 13. § (1) bekezdése és 15. §
(4) bekezdése alapján, továbbá a Cnytv. 30. § (1) bekezdésére tekintettel a rendelkező részben
írtak szerint határozott.
A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés
elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul. A perindítás
határideje az országos névjegyzékben (www.birosag.hu / Civil szervezetek / Civil szervezetek
névjegyzéke) történt közzétételétől számított hatvan nap.
Kecskemét, 2017. április 6.
dr. Ferenczi Krisztina
bírósági titkár

