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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék a Munkahely a családokért Alapítvány elnevezésű civil
szervezetet 13-01-0003889 szám alatt nyilvántartásba veszi.
1./ Az alapítvány neve:

Munkahely a családokért Alapítvány

2./ Az alapítvány székhelye:

2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 16.1.

3./ Az alapító neve és székhelye:
T-Trend Holding Kft. 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 16.1.
4./ Az alapítvány képviseletére feljogosított személy, anyja neve, lakcíme, képviseleti jog
gyakorlásának módja és terjedelme, a megbízatásának lejárta:
Temesi István elnök (an.: Füredi Ilona), 2376 Hernád, Köztársaság út 62., határozatlan,
önálló általános
5./ A kezelőszerv neve és tagjai, anyja neve, lakóhelye, megbizatásának ideje:
kuratórium
Temesi István elnök
Kiszel Pál (an.: Sztorecz Judit), 2724 Újlengyel, Major utca 1., határozatlan
Balázs Róbert (an.: Pászti Julianna), 2347 Bugyi, Nefelejcs utca 9., határozatlan
6./ Az alapítvány célja:
1. Az alapítvány célja a családbarát munkahelyek kialakításának az elősegítése. A már
kialakított családbarát munkahelyek fenntarthatóságának támogatása.
2. Az alapítvány célja a munkavállalók képzésének, átképzésének támogatása. A
szakember képzés támogatása a munkahely megtartásának, megszerzésének érdekében.
3. Az alapítvány célja a szociális és egészségügyi szempontból átmenetileg, vagy tartósan
nehéz helyzetbe került személyek segítése a munkahelyük megtartásában és új munkahely
szerzésében.
4. Az alapítvány célja a munkahelyi közösségek jó fizikai közérzetének kialakítása és
megtartása, stressztűrő képességük növelése a sport tevékenységektámogatásán és az
egészséges életmód elősegítésén keresztül.
5. Az alapítvány célja a jó munkahelyi közösségek, a termékeny munkahelyi légkör
kialakítása, a csapatépítés elősegítése kulturális, rendezvények,kulturális tevékenységek
szervezésén, támogatásán keresztül.
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6. Az alapítvány célja a családi irányítású családi vállalkozások fenntarthatóságának,
családbarát munkahelyekként való működésének támogatása.
7./ Az alapítvány típusa: alapítvány
8/. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja:
Az alapítvány telejs vagyona az alapítvány megvalósítása érdekében használható fel, a
kuratórium döntése alapján egyéni kérelem, pályázat, ösztöndíj formájában.
9./ Nyílt vagy zárt alapítvány: nyílt
10./ Az alapító okirat kelte: 2017. július 24. napja
12./ Az alapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja a kódtár szerint:
1.19. egyéb tevékenység
1.19.1. kód: 1900
A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil
Szervezetek Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 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, az országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet ellen pert indíthat.
IN D OKO LÁ S
Kérelmező alapítványt hozott létre és kérte annak nyilvántartásba vételét.
Mivel az alapító okirat és mellékletei a Ptk. 3:5.§ valamint 3:378-3:404.§, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 20-21. §, 4849.§-ok, és a 11/2012 (II.29.) KIM. rendelet előírásainak megfelel, a törvényszék a
nyilvántartásba vételt a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján elrendelte.
A bíróság a végzés részletes indokolását - figyelemmel a Pp. 221. § (3) bekezdésére - a Cnytv.
5. § (1) bekezdése alapján mellőzi.
A bíróság a végzés közzétételéről a Cnytv. 51/A § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
A végzés elleni fellebbezést a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki,
keresetindítási jog a Cnytv. 46/A §-on alapul.
Budapest, 2017. augusztus 25.
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a végzés elleni

