Miskolci Törvényszék
15.Pk.60.056/2019/4. szám

A Miskolci Törvényszék Csima Adrienn Ágnes (2889 Súr, Dankó Pista u. 6. szám alatti
lakos) alapító kérelmére a Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítvány alapító okirata
bírósági nyilvántartásba vételére irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi

végzést:
A törvényszék az alapítványt nyilvántartásba veszi a következő adatokkal:
Sorszám:

05-01-00 64.558

A nyilvántartásba vételről szóló határozat száma és kelte:
15.Pk.60.056/2019/4.
2019. július hó 10.
Az alapítvány neve:

Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítvány

Az alapítvány székhelye:

3600 Ózd, Árpád vezér út. 21/A. ¼. szám

Az alapítvány képviselője és lakóhelye:
Ganyi Károly
anyja neve: Farkas Ágnes Irén
3600 Ózd, Árpád vezér út. 19/a. Fsz. 2. szám
A kuratóriumi elnök képviseleti jog gyakorlásának módja:
A kuratóriumi elnök képviseleti jog gyakorlásának terjedelme:

önálló
általános

Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja a tartósan beteg, - kiemelten a fogyatékkal élők – támogatása,
rehabilitációs fejlesztésének és életkörülményeinek javítása, segítése.
1. Elismerő emlékdíj a fogyatékkal élő gyermeküket ápoló szülők részére. Neve:
„Angyalom” Emlékdíj a hős szülőkért.
2. Fogyatékkal és tartós betegséggel élők életkörülményeinek javítása, otthonuk
akadálymentesítésének segítése, gyógyászati segédeszközök beszerzésének koordinálása.
Államilag nem, vagy csak részben finanszírozott gyógykezelésekhez, fejlesztésekhez,
műtétekhez, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásának segítése.
3. Fogyatékkal vagy tartós betegséggel élő gyermekek és fiatal felnőttek támogatása,
segítése, életminőségük és rehabilitációjuk érdekében.
4. Tégy Jót! adománygyűjtő oldal üzemeltetése, fejlesztése.
5. Gyógyítást végző intézmények, szervek támogatása.
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6. Élményterápiás foglalkozások szervezése, lebonyolítása,
7. Segítő kutyát képző és alkalmazó szervezetként is való működés.
Az alapítvány cél szerinti besorolása:
szociális tevékenység
Az alapítvány típusa:

magánalapítvány

Az alapítványi vagyon felhasználásának a módja:
Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
A felhasználható vagyon mértéke:
200.000.- (kettőszáz-ezer) Ft, azaz alapítvány teljes vagyona felhasználható.
Az alapítvány:

nyílt

Az alapítvány ügyvezető szerve:

kuratórium

A kuratórium elnöke:
Ganyi Károly
anyja neve: Farkas Ágnes Irén
3600 Ózd, Árpád vezér út. 19/a. fszt. 2. szám
A kuratórium tagjai:
Ráski Eszter Anna
anyja neve: Pécsi Annamária
3261 Abasár, Árpád út 7. szám
Kapaló Éva
anyja neve: Feczu Erzsébet
3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 189. szám
Tóthné Kovács Lilla Hedvig
szül.: Kovács Lilla Hedvig
anyja neve: Róth Hedvig Erzsébet
3661 Ózd, Zrínyi út 94. szám
Tóth István
anyja neve: Mihály Edit
3661 Ózd, Zrínyi út. 94. szám
Pájerné Somogyi Szilvia
szül.: Somogyi Szilvia
anyja neve: Saláta Tünde
1192 Budapest, Bercsényi utca. 4. fszt. 2. szám
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Cseke Andrásné
szül.: Farkas Mónika
anyja neve: Radics Irén
3600 Ózd, Árpád vezér út 1. 2/10. szám

A kuratórium valamennyi tagjának – köztük kuratórium elnökének is – megbízatása,
valamint tagsági viszonya időtartama:
határozatlan
Az alapító okirat kelte:

2019. július hó 05.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Miskolc, 2019. július hó 10. napján
dr. Demeter Gabriella s.k.
törvényszéki titkár

A kiadmány hiteléül:
Némethné Égerszegi Judit
tisztviselő

