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V É G Z É S 

 

A Szombathelyi Törvényszék elrendeli a Papp Anita alapító által a 2020. július 24. napján kelt alapító 

okirattal létrehozott Közösen a Településünkért Alapítvány nyilvántartásba vételét az alábbi 

adatokkal: 

 

Az alapítvány neve: Közösen a Településünkért Alapítvány 

 

Az alapítvány székhelye: 9547 Karakó, Kossuth utca 12. 

 

Az alapítvány célja: 

 

Kulturális örökség megőrzése, népi mesterség ápolása, -művelése, népművészet, hagyományőrzés, 

hagyományteremtés, közművelődés, kutatási tevékenység, közgyűjtemény kiadása, épített környezet 

védelme, valamint életminőség megőrzése és ápolása, kölcsönös látogatások, valamint szakmai, 

kulturális és szabadidős programok szervezése.  

 

Általános célkitűzések: Az Alapítvány feladatának tekinti a karakói helyi közösség belső és külső 

kapcsolatainak ápolását, szorosabbra fűzését, a falu testvérközösségi kapcsolatainak kialakítását. A 

helyi értékek megőrzését, új értékek megteremtését mind az élet, mind pedig a kultúra területén, hogy 

együtt élhessen természet és ember, mindezt úgy, hogy egy biztos jövőt elősegítve, de a múlt erkölcsi 

és fizikai hagyatékát megőrizve segítse a karakói és testvérközösségeinek helytállni és előre haladni 

a jövőbe olyan lehetőségekkel, melyek minden karakói lakos javát szolgálják akár több nemzedéken 

keresztül. Az Alapítvány célja hitet, célt adva a közösségnek a jövő építéséhez, hogy Karakó méltón 

állhasson a nagyobb települések mellett múltjával, jelenével és jövőjével. Mindezek elérése 

érdekében az Alapítvány támogatást nyújt nevelési, művelődési, ismeretterjesztési és sportcélú 

tevékenységekhez. 

 

Az alapítvány célja szerinti besorolása: Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység 

                                                                                                                                                                              

Az alapítvány vagyona és felhasználásának módja: Az alapítvány induló vagyona 300.000,-Ft, 

azaz háromszázezer forint pénzeszköz, melyet az alapító ügyvédi letét formájában az alapítvány 

rendelkezésére bocsátott. 

 

Az alapító törzsvagyont nem különít el, az alapító okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására 

az alapítvány alapításkori vagyona és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az 

alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány 

teljes egésze fordítható. Az alapítvány céljaira használhatók fel a csatlakozások teljes összege is, a 

kuratórium döntése alapján. 

 

Alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására 

használható fel pl. pályázatok kiírása, támogatás nyújtása kérelemre vagy egyéb módon. Az 

alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik.  
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Az alapítvány ügyvezető szerve a 7 természetes személyből álló kuratórium az alábbiak szerint: 

 

Kuratórium tagjai: 

 

Dibáczi Barnabás – a kuratórium elnöke 

9547 Karakó, Petőfi u. 4. 

anyja születési neve: Sákovits Ágnes 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 

 

Sárközi György Lajos – kuratóriumi tag 

9547 Karakó, Kossuth utca 7. 

anyja születési neve: Kondics Margit 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 

 

Takácsné Holpert Anikó – kuratóriumi tag 

9547 Karakó, Kossuth utca 25. 

anyja születési neve: Csarmasz Valéria 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 

 

Takács János József – kuratóriumi tag 

9547 Karakó, Kossuth utca 25. 

anyja születési neve: Németh Emerencia 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 

 

Kovács Tiborné Kajdi Renáta – kuratóriumi tag 

9547 Karakó, Földvár utca 24. 

anyja születési neve: Vér Margit 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 

 

Kovács Tibor – kuratóriumi tag 

9547 Karakó, Földvár utca 24. 

anyja születési neve: Horváth Anna 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 

 

Papp Lászlóné – kuratóriumi tag 

9547 Karakó, Petőfi utca 3. 

anyja születési neve: Sámson Mária 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 
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Az alapítvány képviselőinek neve és lakóhelye: 

 

Dibáczi Barnabás – a kuratórium elnöke 

9547 Karakó, Petőfi u. 4. 

anyja születési neve: Sákovits Ágnes 

megbízás időtartama: 5 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 24. 

 

A képviseleti jog terjedelme: általános 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 

Az alapítvány típusa: magán 

 

Az alapítvány nyílt! 

 

Az alapítvány alapító okiratának kelte: 2020. július 24. 

 

Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az alapító a 2020. július 24. napján kelt alapító okirattal tartós célra alapítványt hozott létre. 

 

A kérelmező a törvényszékre 2020. augusztus 24.  napján érkezett, majd hiánypótlás után 2020. 

szeptember 28. napján kiegészített kérelmében kérte az alapítvány   bírósági nyilvántartásba vételét. 

Kérelméhez csatolta az alapító okiratot, az alapítvány ügyvezető szerve tagjai nyilatkozatát, mely 

szerint összeférhetetlenség a vonatkozásukban nem áll fenn, a tisztség ellátását vállalják, csatolta a 

székhelyhasználat igazoló okiratot. Becsatolásra került az ügyvédi letéti igazolás arról, hogy az 

alapítvány induló vagyona rendelkezésre áll, azt az alapító az alapítvány rendelkezésére bocsátotta. 

Benyújtásra került továbbá az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy nyilatkozata, az eljárási 

illeték megfizetésének igazolása, ill. a jogi képviselő meghatalmazása. 

 

A kérelem alapos. 

 

A bíróság megállapította, hogy az alapítvány célja tartós és az alapítvány rendelkezik a cél 

megvalósításához, ill. működés megkezdéséhez szükséges induló vagyonnal. Az alapító kijelölte az 

ügyvezető szervet, amelynek tagjai a törvény által megkívánt nyilatkozatot írásban megtették, 

igazolta a székhelyhasználat jogcímét és csatolta a 2012. január 01. napjától hatályos, a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. törvény (Cnytv.) által előírt okiratokat. 

     

A fent írtakra tekintettel a bíróság - figyelemmel a Cnytv. rendelkezéseire - az alapítványt a 

rendelkező részben foglalt adatokkal a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. törvény 

3:378.§ - 405.§-ai alapján nyilvántartásba vette. 
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A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdés zárja ki. 

 

 

Szombathely, 2020. szeptember 29. 

                                          Dr. Tauber Ákos 

                         bírósági titkár 
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