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A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért A|apítvány

alapító okirata

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a köáasznú
jogállásról' valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi cl-xxv törvény
alapján a Győri Törvényszék előtt Pk.A.50.381l1992 számon nyilvántartott Deák Ferenc Közgazdasági
Szakközépisko|áért A|apÍtvány (902? Győr' Bisinger stny. 32,) közhasznű a|apítvrínnyá történő átalakítását
határozta el. A Győri Törvényszék 57. száLmű végzésében foglalt felhívás alapján az alapító kijavította az
alapító okiratot. A változások dőIt betuve|, a javítások dőlttel és aláhúzottan szedettek, a törölt részek
áthúzással jelöltek.

1. Az alapító(k) neve' anyja neve, lakóhelye Békési István, anyja neve:Gottlieb Márta,lakcíme: 9023
Gvőr. Mester u. 20. sz.

5.

Az alapítvány neve: Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépisko|áért Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Az alapítvány honlapjának címe: www.deakgyor.hu

Az alapítói induló vagyon: 20.000- Ft, azaz H.íxzezer forint készpénz, ame|yeÍ" az alapító teljes
egészében rendelkezésre bocsátott.

Az alapítvány célja:

A középfokú közgazdasági képzés színvonalifurak emelése a nevelő, oktató tevékenység személyi és
tárgyi feltételeinek fejlesaésén' a képzési formák, módszerek bővítésén keresáÍ'il' mindenekelőtt a
következő terü|eteken:
- új, korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesaése, a képzés folyamatos megújí*ísa,
- a gazdasági gyakorlat tartalmának' igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati kép-

zésben, korszerű munkakultúra elsajátítása,
- a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák,
- személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása,
- hazai és külft'ldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szer-

vezése, az ezeken való részvétel támogatása,
- az idegen nyelvi képzés, a külfoldi cserekapcsolatok ösztönzése,
- tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, vetélkedők szervezése, díjazása,
- az alkotó tanárok és a tehetséges diákcsoportok lehetőségeinek bővítése, a tehetséges' hátráayos

helyzetű diákok támogatása,
- az iskolai hagyományok ápolása, támogatása,
- az önképzésben, továbbképzésben résztvevő, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel ren-

delkező pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése, az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát
végzett pedagógusok - dolgozók _jutalmazása,

- az oktatás létesítményi, technikai feltételeínek javítása, beszerzés, utaz]ratás, munkabér, jutalom,
vendégek fogadásának stb. trímogatása révén.

Az alapíty !ÍnJj íevé kenys ége :

7.1'/ Az alapínány a céljának elérése érdekében az alóbbi közhasmú tevékenységet végzi:

7.

6 .



[EcN. 34. $ (1) bekezdés a,) pont]

Közhasmú tevékenység KözJeladat

Szociólis, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szo lg ó ltdtó so k/e llótá so k
szokközé piskoloi, szokiskolo i, ne mzetiség i nevelés-

oktotó s, kot lég i u n i e l lótó s, Kózn eve l é s i

szo kkö zé piskold i, szo ki s kot o i, n e m z eti s ég i n ev e l és.

oktotó s, ko ég i u n i e l látó 5, Kózn eve l é s i

H íd p r og ro mok ke r eté b en ÍoI y ó n ev el é s. oktdtó 5,

Íelnőttoktotós,
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmí

\ sz o lg o l tota so k /e l lótó s o k

JogszabályheIy

1. D iákok v izs gav i s s zat étítés ei Z011. évi CXC, törvény a
nemzeti
köarcveléstőI4. s (1) a)-u)
2011 CLXXXIX. tV.
MagyarorsaÍg helyi
ön ko rmún! zatairó l 2 3. s)

2011. évi CXC. tönénJ, g

nemzeÍi
köuevelésrtíl4' s (1) g)-u)

2011 CDOGIX tv.
Mag1larorsztÍg helyi
önkomúnlzgtairól 23. s

2. jó tanuló, hátrányos helyzetű
diákok tómogatása

3. Nemzetközi tanulmányi
v er s eny eken való r é s zv étel

szokközépiskoloi, szokiikolo i, nemzetiségi nevelés. I
oktotó s, kott é g i u m i eI t ótó s, Közn ev e lés i

HÍdprogramok keretében Íolyó nevelés.oktotós, l
Íe l nőttoktotós, s za k kó zé pi sk ol o i, sza kis ko l d i, n e m -

z e ti s égi n evel és' oktotó s, koll é g i u n i ell ót|j s, Köz n e-

velési
HÍdprogromok keretében Íolyó neveléí.oktotós,

felnőttoktatós,
\.Szociótis, gyernekjótéti és gyermekvédelmi

I szolgattatósok/ettátősok szocióIis,

gyermekjóléti és
s2 o|g ó ltotó s o k/e l l ótó so k

gyermekvédelmi

2011. évi CXC. tiiné y a
nemzeti
köznevelésr(jl 4, s (1) 0).u)
2011 CLXD X. tv.
Magyatorsztíg helyi
ön ko rmdnyzatairól 2 3' $
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7,2,/ Az atapínány kÖzhasznú szolgáltatásaiból az alapín(myi céIoknak megfelelően bárki

részesülhet'

7,3./Azalapínmtyaműködésének,szolgáItatásainak'az.ok.igénybevételimódjánakny.illláno.sságát
a www,deakglor'h, t,,",,","s hoilapjtin, az alapínány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán

biztosítja. 'q', a,n, t",,jiijót és a kázhaszntnági mellékletet minden év május j1. napjáig a

www.deakgyorhu inten,etes honlapjan és az alápínány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblcn

közzéteszi. [Ectv, j7' S G) bekezdés d.) pontja]

Az alapítvány jellege:

8'1./Azalapítványnyitott,ahhozbármelyhazaivaglkülfi)lditermészetesésjogiszemély.bár.mikor
o, ,l'topini,y 

. 
fennállása alatt titszése szelinti vag)oni hozzájárulással csatlakozhat. A

csatlaknzas ténye a csiilakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem-glakorolhat. A

csatlakozót megilleti a,iniia, az ajog, hogl jav^lotot t"g,u, a kuratórium részére a vagyoni

j ut t at á s ának fe l h a s m ál as ár a v on at ko z ó art'

8.2./ Az alapínány könetlen politikai tevékenységet nem'folytat' szervezete pártoktól figgetlen és

azotaák anyagi tómoganst nem nyújt' [Ectv. 34. $ (l) bekezdés d.) pont]

Az alapítvány időtartarna:

Az a|apiV ányt. határozatlan időtartam ra hozta |étr e az alapitő,



l0. Az alapítványi vaglon felhlsználása:

]0.]./ Az alapítvány mindenkori vag1lona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósításóra hasmóIható fel. Áz alapítói vag)onnal a kuratórium

10,2,i Alapítványi célra az alapítaskori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítálst
ldvetően az alapítványi számlára érkező készpénzadommty teljes ös*zege vagl a terméSzetben
nyúj t o tt ad omány ío í t ható'

]0.3./ Az alapítványi vaglon felhasználása során az egledi kérelmek alapjón a támogató,soleról
elftgadott pénzügli terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagtoni juttatdsa felhasználasáról, úgl rendelkezése
érvényesiilés érőI a kuratórium gondoskodik'

]0.5./ Az alapítvány gazdastigi - vállalkozási teyékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósításával közvetlenül összetüggésben és cmnak érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végez. [Ecn. 34. $ (I) bekezdés b.) pont]

]0.6'/ Az alapínány a gazdálkodasa során elért eredményét nem osztjafet, azt az alapító okiratában
meghatározott Íeyékenységére fordítja. [Ectv' 34. $ (1) bekezdés c.) pont]

10,7./ Az alapínány befehetési tevékenységet nem végez

10'8./ Az a|apitvány a vagyonát magas kamatoású értékpapírban tartja vagy teljes egészében
vállalkozásba adhatja. A közhasznú cél érdekében nem csak a kamatok és a vállalkozás
jövedelme használható fel. Mivel az alapítványi Vagyon összegszerűsége _ nyitott alapítvány _
előre nem határozható meg, ezért a tényleges összeg figyelembevételével a kuratórium dönti el
azt, hogy hány célnak, programnak, személynek és milyen összegszeniséggel adja a
támogatást.

@indts'ótókea'á nem
Az alapítványból támogatásban részesülni kívánó személyek páL|yázatot nyújthatnak be. A
kuratórium egyes tagjai jogosultak az ad'ományozásban, díjazásban részesülők nevére
javaslatot tenni. A javaslattételnél kötelesek figyelembe venni az adott teriilet (pl. a
munkaközösségük) által kialakított vélemén1t.
A pálylízatok és javaslatok a\ap1án a titkár készíti el a jelölőlistát, amely,re a támogatásra
javasolt célok' programok' ill. személyek neve felkerül. A kuratórium a jelölőlistííra
felkerültekből szayazza meg azokat a személyeket _ egyszerű szótöbbséggel -' amelyek/akik
az adományozásban részesüInek. A kuratórium tagja is részesülhet díjazásban, ebben az esetben
szavazásra _ sajáÍ személyét illetően _ nem jogosult.

|0.9/ A vagyon felhasználása körében reprezentatív célú költségek kifizetése vonatkozásában
(meghíVott Vendégek, előadók számárajelképes ajándéktárgy vásarlása, rendezvényi étkeáetés
biztosítása, stb.) éves szinten mindösszesen 50.000,. Ft, ötvenezer forint összeghatárig a
kuratórium elnöke önállóan, a kuratórium testületi döntése nélkül jogosult rendelkezni, és
kifi zetést te|jesíteni.

ll. Az a|apítvány üg;wezető szerve:

1|.1./ Az a|apító az a|apitvíny vagyonának kezelésére hat természetes személyből álló kuratóriumot
nevez. lLkurg!éLiuujggiai mggL
kÖzül választiák meg a kuratórium elnÖkét határozatlan időre,
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A kuratórium elnöke

Kovácsné Zimborás Ágnes (an: Maglm Éva,9024 Győr, Sajó u. 32.)

A kuratórium titk{ra:
Vargáné Szabó Mária igazgatóhe|yette s (an: Pék )lfiÍria,9O8l Győrujbarát, Veres P. u' 1 16.)

A kuratórium további tagiai:

Csenger Ferenc an: Karikó Katalin
lakcíme: 9153 tttevény, Akác u. 20.

Hencz Magdolna an: Bider Mória
lakcíme: 9025 Győr, Dankó Pista tér l '

Szarvas Krisztina Lujza anl. Jankovits Lujza
lakcíme: 9022 Győr, Pá|s u. 3.

Kocsis Anett an: Kovács Emília
|akcime: 9362 Himod, Rríkóczi u. l .

* ."Ppí|.álv képvise|ője a kuratórium elnöke és titMra, akik iinállóan kütön-küIön is, ríIta|ánosjogkörrel képviselhetik az alapítván1.t.

] 1.2./ A kuratóriumi tagok kijelöIése hatóÍoza,lan időre szól' A kuratóriumi tagotrat az alapító jetöli ki, s
tisztség annak elfugadósával jön létre'

A jelenlegi kuratóriumi ta4ok tisztségÍiklt elfugadták, azt társadalmi mtmlaiban végzik, ezért
küItn díjazis őket nem iil9.i n9c: Áz igazoti és a szükséges köttségek a hratirium feléelszámolhatók Bizon1as időszakokban jelentkező tÖbblemímka esetín a htratórium egles
tagjainak díjat szavazhat meg'

Á kuruóriumi tagsáq megszűnik:
- á tag hakÍlávat,
- lemon&isáva]'
- a Ptk 3:22. $ (I)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. $ (3), (4) bekezdésében, a Btk.

61.$ (2) bekezdes t) lo\ti1b1n és n Ecn. 38' $ - 39. $-banjoglalt.összeJahetetlenségi és
kbóró ok bekövetkeztevel, foglalt asszeférhetetlenségi és kiziró ok bek;vetkeztével'- a Ptk' 3:j98. $ (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.3./ A kuratórium bíztosítja 
7 alayínáui célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremtl a

yfikséges eszk)z és feltételrendszert. Dönt az átapínányhoz {rkezett adományok 
"t7oioaa'a,a,il len e, v iss zaaas ínis óról.



Az alapínány mtmknállalói felett a munkóltatói jogokat a kuratórium gnkorolja'

1]'4./ A Kuratóriumot évente tegalább eg)szer össze kell hívni irásban' igazolható módon' Írósbeti
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagl tértivevényes küIdemétrykent,

' továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogl a k'ezbesítés
visszaigazolásra kerülj ön (e I ektronikus tértivevény)'

] ],5,/ A kuratóriumfeladata ellátasa sorón határozatait nyilvános ülés tartasával hozza meg. [Ecn. 37.

S (1) bekezdés]
Az ülést a kuratórium elnöke híuja össze meghívóval. Á meghívónak tartalmamia kell az alapínány
nevét és székhelyét, továbbá a hlratóriumi üIés helyét' időpontját és a napirendi pontokaL A

meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell meghildeni' hogt a meghívó
kézhenétele és a kuiatóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11.6'/ A kuratórium elnöke gondoskodik clrróI, hogt a meghívót az alapítvóny honlapjón, illetőleg az

alapínány szé khe lyén elhe lye zett hirdetőtáblára kiJ ggessze.

11.7./ A kuratórium akkor hatarozatképes, ha azon legalább öt tagjelen van' Hatarozatát _

ha az alapító okirat masként nem rendelkezik _ az összes tag jelenléte esetén eglszerű
szótöbbséggel, míg öt tag esetén eglhattgúlag hozza.
yalatinrezzel ea,iddűlet a kézhasaúsáqi mel!élrlet elÍetadasárél az általánes szabábak

Az alapítvánv számviteli beszámolójá't és a

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az'
a) akit a határozat kÖtelezettség vagl felelősség alól mentesít vagl a jogi személy terhére
másfajta előnyb en részesít ;
b) akivel a hatarozat szerint szerződést kell kÖtni;
c) aki ellen a hatórozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személyrtek nem taqja vag/
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt thás szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy

fl aki egébként szeméIyesen érdekelt a döntésben.

11'8./ Á kwatórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a hatarozat meghozatalát
követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján
történő közzéÍételével egyidejűleg. A kuratórium az Alanítváql szómviteli beszámolójót és
közhasmúsági mellékletét. továbbá működésének adatait az alaoítvóny honlapián teszi közzé.

[Ectv. 37. S @ b) pont]

11.9'/ A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartas vezetéséről (Határozdtok KÖnylle)'
amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illene a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható' [Ecn. 37. ! (3) bekezdés a.) pont]

A kutatórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba
személyazonosságának igazolósát és érdekénekvalószíníísítését követően, - a személyiségi és más
alkotmónyos jogok tiszteletben tartasával . az alapínóny székhelyén bárki betekinthet. Az

szavazatóval a kuratórium haglja ióvó a tárgvévet lúvető év május 3]-éi&



iratbetekintést a kuratórium elnöke vagt az óltala kijelöIt kutatóriumi tag az igény bejelentését
követő 8 napon beliil az alapínány székhelyén biztosítja. [Ecn. 37. ! (3) bekezdés c.) pont]

11.10./ A hratórium tagjait díjazós nem illeti meg, azonban igazok készkiadasaik, kalxégeik
' megtérítésére igényt tarthanak.

]].] ]./ A h]ratórium ijrökös tiszteletbeli elnöke:

Békési Isnán alapító fun: Gottlieb Márta.9023 Gvőx Mester u, 20').

A tiszteletbeli elntk nem kéDviseli az AlaDítvánvt és a kuratórium ülésein sincs szavazati ioga,
de ott megielenhet és elmondhatja vélemén!ét.

I 2. Összeferhaalenségi szabál1ok:

12.1'/ Yezető tisztségviselő az a naglkorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához sziilrséges körben nem korlátozták.
Ha avezető tisztségviselő jogi személy, ajogi szeméIy köteles kijelölni azt a természetes SzeméIyt,
aki q vezető tisztséglliselői feladatokat nevébn ellátja. A yezető tisztségviselőkre vonatkom
szabályolrat a kijelölt személyre is alkalmami keII.
Á vezető tisztségviselő ügnezetési feladatait szeméIyesen köteles elláni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bíhtcselehnény elkijvetése miatt jogerősen
szabadságvesztés biintetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fiződő hátrányos
következmények alól nem mentesüIt'
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e íOglalkozastól jogerősen ekiltouak. Akit valamely

fogtalkozixtót jogerős bírói ítélettel ekittottak, az eltiltas hatálya alatt az ítéletben megielölt
tevékenységet folyató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki kilzügektől eltiltó ítélet hatóIya alatt áIl (Btk. 61'$ (2) bek. i)
pont).
Az eltiltast kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségliselői tevékenységtőI.

12,2./ Az atapínány kedvezményez:et|e és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja'
Az alapító /alapítói jogok glakarlója/, illetőleg tönényes képviselője és közeli hozzátartozói
nem lehenek tijbbségben a kuratóriumban'

12'3'/ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagt akinek kÓzeli
hozzatmtozója a határozat alapján kötelezettség vagl felelősség alóI mentesül, vagt bármilyen
más előnyben részesüI, illene a megkötendő jogüglletben eglébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet céI szerinti juttatasai keretében a bárki által
megkt;tés nélkijl igénybe vehető nem pénzbeli szolgtiltatás, illene az eglesület által tagiőnak, a
tagsági jogviszony alapján nyi1jtott, Iétesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ecn. 38. S
(1) és (2) bekezdésl

]2'4'/ A közhasznú szemezet megszíinését knető három évig nem lehet más közhasmú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan kijzhasmú szervezet vezető tisztsé?iselője volt
. annak megszíinését megelőző két évben legalább egl evig _,
a/ amelyjogutód néIküI szűnt meg úgt, hogt az állami adó- és vámhatóságnól nyilvántartott adó-
és vómtartoaisát nem eglenlítette ki,



. b./ amellyel szemben az állami adó. és vámhatósógjelentős i)sszegű adóhiányt tárt fel,
c./ amellyel szemben az állami adó. és vómhatóság iizletlezárás intézkedést alkalmazott, vagl
úzletlezárast helyettesítő bírságot szabott ki'
d./ amelynek adósztimát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
Íeruqges ztette vag| tijrÖIte'

' 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelöIt személy kÍjteles valamennyi érintett
kizhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról' hog ilyen tisztséget egidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt' [Ecty. 39. s (1) és (2) bekezdés]

Az alcpító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Tönénykönyvről szóló 2013. evi V tÖmény, az
eglesülési jogról, a közhasznú jogállásról' valamint a civil szervezetek műkijdéséről és támogatásáróI szóIó
2011, évi Cl.ilil' tön,ény rendelkezégeitkell megfelelően alkglmani.

Gvőr. 2015. november 27.

dr. Pardavi László ügyvéd igazolja, hogy ezen módosítasokkal egységes szerkezetbe foglall létesítő okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2015. november 27 -i a|apinői módosítrísa alapjrín hatályos
tartalomnak.

Az Alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:
Gvőr. 2015. november 27.
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2015. október 7.

A Győri Törvényszék a Deák Ferenc Kőzgazdasátgi Szakközépistlo|áért AlapíiiiáTyT
elnevezésű, 9022 Győr, Bisinger sétány 32. székhelyű alapítvríny nyilvántartott adataiban
bekrvetkezett változást az a|ábbiak szerintjegyzi be a nyilvántartásba:

Az alaoító okirat módosításának időnontja:

Az alaoítvány va&vonfelhasználasi módja:

Alapítványi cé|ra az alapításkori vagyon és annak te|jes hozadéka, továbbá az alapítást
követóen az alapÍtványi szám|ára érkező készpénzadomány te|jes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.

Az alanítvány vagvonfelhasználas mértéke:

A te|jes vagyon felhasználható.

Az alanítván}, képviselőjének neve. lakóhel},'e. a kéoviseleti jog teriedelme. gvakorliísának
módia. különÖs kéoviseleti iog esetén aZ ügvcsooort megijelölése:

Név, lakóhely: Kovácsné Zimbonás Ágnes kuratóriumi elnök - 9024 Győr, Sajó utca 32.
Anyja neve: Magyar Eva
Adóazonosító jele : 834924|896
Képviseleti jog terjedelme: á|talános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önál|ó

Akéoviselőmegbízásidőtartama: határozat|an

Név, lakóhely: Vargáné szabó Mária kuratóriumi titlcír - 9081 GyőnÍjbarát, Yers P.
utca 116.
Anyja neve: Pék Mária
Adóazonosító j e| e: 8324322000
Képviseletijogterjedelme: á|talános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: öná|ló

A kéoviselő megbízás időtaÍama: határozat|an
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' Elnök: Kovácsné Zimboras Ágnes .9024 Győr, Sajó utca 32. - határozat|an
Anyja neve: Magyar Éva

Titkár: Vargáné Szabó Mária _ 908l Győrújbarát, Vers P. utca l 16. - határozat|an
Anyja neve: Pék Mária

Tagok Csenger Ferenc - 9153 ottevény, Akác utca 20. . határozat|an
Anyja neve: Karikó Kata|in
Hencz Magdolna - 9025 Győr, Dankó Pista tér l. - határozatlan
Anyja neve: Bider Mária
Szarvas Krisáina Lujza. 9022 Győr, Pálf|' utca 3. - határozatlan
Anyja neve: Jankovits Lujza
Kocsis Anett - 9362 Himod, Rákóczi utca 1 . - határozat|an
Anyja neve: Kovács Emí|ia

Egyidejűleg a bíróság megátlapítja, hogl I/idráné Szarvas Krisztina Luiza kuratóriumi
tagsága megszűnt.

A végzés ellen a kézbesítésétől számított l5 napon belül a Győri Ítélotáblat,oz címzett, de aGyőri Törvényszéknél 3 példányban benyújtott iellebbezésnek van helve.

Indoko l á s

Az alapító -jogi képviselője útján. bejelentette a nyilvántartiíst vezető bíróságnak,hogy azalapító okiratot módosította, a vagyonfilhasználás módját, mértékét pontosítoia, ."gJrort.a képviseleti jog terjedelmét, gyakorlásának moo3at, tílonos kéiviseleti ;o! 
",öen 

u,ügycsoportot' megváltozott a kuratórium összetéteie, ezért kérte a megválto;oft adatoknyilvríntartáson történő átvezetését.

A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tö,.,.é!y: .- egyesülési jogról, a közhasznú júállásról, valamint a civil szervezetekműködésérő] és üámogatásáról sző|ő 2011. evi órxxv. törvénynek és a civil szervezetekbírósági nyilvríntartásríról és az ezze| összefllggő eljrárási szauatyot<rol szóló 20ll. évicLXxxI. törvénynek, ezért a bíróság a változásűnyilvántartásban átvezeti.

A végzés részletes indokolását a bíróság - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és azezzel. összeftiggő eljárr{si szabályokról szóló 201 l. évi cLXxxI. torvény 5.$ (1) bekezdésealapján a Pp. 22l.$ (3) bekezdésére figyelemmel _ mellőzi.

Győr' 2015' december 8. napján

dr. Pálfay Szilrírd
bírósági titkr{r
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A Győri Törvényszék a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért A|apítvány
elnevezésű, 9022 Győr, Bisinger sétány 32. székhelyri alapítvIíny nyilvántartott adataiban
bekövetkezett változások átvezetése iránti eljárásban hozoÍt,20L5. december 8. napján kelt
Pk.A.50.3 81/l992/63. sorszámű véezésének rende|kező részét az alábbiak szerint

k i j a ví t j a :

Az alaoító okirat módosításnak időoontia: 2015. november 27.

k i egészí t i :

A Győri Törvényszék a szewezetet az egyesülési jogról, a közhaszrrú jogállásról' valamint a
civil szervezetek működéséről szóló 20l1. évi CLXXV. törvény alapjrán

közhasznú szew ezetté minősíti'

Megá|lapítja, hocy j!!éb9-4jJ4i;Ep'4zé Pk.A.KH.50.381/1992.

A közhasznú iopállás messzerzésének időoontia:

A jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A végzés ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül a Gyóri Ítélőtáblához címzett, de a
Győri Törvényszéknél 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

Indoko l á s

A bíróság a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indíwánya nyomán észlelte' hogy a
szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változások átvezetése iránti eljrírásban 2015.
december 8. napján hozott Pk.A.50.38|/|992l63. sorszámú végzésében az a|apíilány alapító
okiratának kelte - elírás folytrín - tévesen lett feltiintetve, az a|apíÍvény közhasznúságánal<
megállapításáról pedig a bíróság nem rendelkezett.

A bíróság megállapítofta, hogy a szetvezet a létesítő okiratát az Ecw. wI. fejezetében
foglaltak szerint átdolgozta és az Ectv. 32. $ (4) és (5) bekezdésében foglaltak közül a
szervezet vonatkozásában legalább egy-egy feltétel teljesül. Mindezekre tekintettel a bíroság
a szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásba v éteIét áFtezeti.
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A bíróság végzését _ a hiríLrryosságot konigálva _ a potgIári perrendtartásról sz6|ő |952. évi
III' törvény (továbbiakban Pp.) 225. $' 226. $ alapjrín kiegészítette, valamint a Pp. 224. $
(1) bekezdése értelmében kijavította.

A végzés elleni jogorvoslat lehetőségéről szó|ő tájékoztatás a Pp, 224' $ (4) bekezdésén
dlapul.

Győr, 20l6. január 5. napján

dr. Pálfay Szilárd
bírosági titlcír
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A Győri Törvényszék a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
elnevezésű, 9022 Győr, Bisinger sétány 32. székhelyií szeÍvezet nyilvántart{ásba bejegyzeu
adataiban bekövetkezett vá|tozás áfu ezetése iránti eliárásbaÍI

megáIIapítja'

hogy a 2015. december 8' napjrín kelt Pk.A.50.381/1992/63. szrímú végzés 2015. év
december hó 24. napján, a 2016. jarrrr.ír 5. napjrán kelt Pk.A.50.381/l992/66, száművépés
2016. év január hő 22. napjánjogerőre emelkedett.
(Pp,230/A. $-a)

Győr' 201ó. januáÍ 27. rnpjÍn

Kapocsi Komélia Rita
biróséLginwl:rtéző


