
Nyíregyházi Törvényszék 
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24.Pk.60.062/2015/5. szám

A Nyíregyházi Törvényszék Rácz János, Rácz Jánosné mindketten 4031 Debrecen, Dorottya 
utca 29. sz. alatti lakosok, Rácz Gergely, KT2 7\H Kingston, 52 Brae Court (UK.) és Sass 
Edina Hedvig 1044 Budapest, Lebstück };!ária u. 63. sz. alatti lakos alapítók kérelmére, a 
Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány ( 4232 Geszteréd, Kállói u. 2. szám) 
nyilvántartásba vétel iránti ügyében meghozta a következő 

VÉGZÉST : 

A bíróság a Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány elnevezésü 4232 Geszteréd, 
Kállói u. 2. szám alatti székhelyü alapítványt 

2 4 5 3 sorszám alatt 

nyilvántartásba veszi. 

Az alapítvány célja: 
Geszteréd Községben az Aranyszablyának és a vele együtt felszínre került honfoglalás kori 
leleteknek emléket állítani, és egy emlékhely megtervezése, létrehozása. 
Geszteréd község történelmének jobb megismerése érdekében a község területén végzett 
régészeti lelőhely-felderítés támogatása. 
Honfoglalás kori régészeti leleteknek hungarikum tanúsító védjegy megszerzése. 
Geszteréd község történetét bemutató monográfia elkészítése. 
Geszteréd község épített és tem1észeti környezetének fejlesztése, a helyi önkormányzattal 
történő együttmüködés keretében. 
A helyi környezetvédelem és a müemlékvédelem szempontjainak segítése. 
Geszteréd községben az oktatási-, kulturális, ifjúsági-, sport-tevékenység támogatása. 
Szociálisan rászorulók támogatása és a helyi hitélet segítése. 
Együttmüködés a helyi civil szervezetekkel. 
Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és 
müködtetése, a helyi önkormányzattal együttmüködve. 

Célja szerinti besorolása: Kulturális és infonnációs tevékenység 

Az alapítványi vagyon felhasználási módja: 
Pályázat kiírása, kérelemre támogatás, illetve ösztöndíj adása. 

A felhasználható vagyon mértéke: 
Az alapítvány teljes vagyona felhasználható az alapítványi célok elérése érdekében. 

Az alapítvány képviselője: 
név: Rácz János a kuratórium elnöke 
anyJa neve: Radócz Erzsébet 
lakcíme: 4031 Debrecen, Dorottya utca 29. 
képviseleti jog terjedelme: általános 
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
Képviselő megbízás időtartama: határozatlan 



Az alapítvány nyílt. 

Alapító okirat kelte: 2015. május 04. 

Kuratórium tagjai: 
Rácz János 

Szabó József 

Kemény Józsefné 

a kuratórium elnöke, 
anyja neve:  
lakcíme: 4031 Debrecen 

a kuratórium tagja 
anyja neve: 
lakcíme: 4232 Geszteréd

a kuratórium tagja 
anyja neve: 
lakcíme: 4232 Geszteréd

A kuratórium tagjainak megbízatása: határozatlan időre szól 

Az alapítvány bankszámlaszámával kapcsolatos adatok: 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank 
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor út 16. 
Számlaszám: 11738008-20898069-00000000 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Debreceni Ítélőtáblához címzett, de a 
Nyíregyházi Törvényszéknél írásban, 5 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. Az 
Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. 

INDOKOLÁS 

Az alapítók, mint kérelmezők 2015. április 08. napján, majd hiánypótlási felhívást követően 
2015. június 01. napján 3. sorszám alatt alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelmet 
terjesztett elő a Nyíregyházi Törvényszéken. 

A törvényszék a kérelem és a csatolt iratok vizsgálata alapján megállapította, hogy a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 20. §

ában és 48. §-ában meghatározott adatokat, valamint a kérelmező csatolta a Cet. 21. §-a és 

49. § (1) bekezdése szerinti okiratokat, nyilatkozatokat.

A törvényszék a kérelemhez csatolt iratokból megállapította, hogy a nyilvántartásba vételi 
kérelmet az alapítók nyújtották be a Cet. 51. §-ának megfelelően. Az alapítvány létrehozása a 
Ptk. 3:378.§-ban meghatározott feltételeknek megfelel. Az alapító okirat a Ptk. 3:391.§-ában 

rögzített kellékeket tartalmazza. 

Az alapítvány rendelkezik a Ptk. 3:382.§ (1) bekezdése szerinti, a Ptk.3:382.§ (2) 

bekezdésében meghatározott, a működés megkezdéséhez feltétlenül szükséges vagyonnal. 

A kuratórium tagjai tisztséget elfogadó nyilatkozatot tettek, amelyből kitűnik, hogy a Ptk. 

3:22.§ és 3:397.§ (3) (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. 



Ezért a törvényszék a Cet. 30. § (1) bekeZ<lése alapján az alapítványt nyilvántartásba vette. 

A végzés elleni fellebbezési jog a Cet. 5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233. §-án 
alapul. 

Nyíregyháza, 2015. június 12. 

24.Pk.60.062/2015/6. sz. végzés
A t��vé�yszé� megállapítja, hogy a 24.Pk.60.062/2015/5. számú végzése 2015. július 07 
napJan Jogeros. 
Nyíregyháza, 2015. július 09. 

Sztupáné Dr. lgnéczi Mónika sk. 
bírósági titkár 

A kiadmánY. hiteléül 
t:' t'--

Lipták-S�bados Anita 
tisztviselő 


