
í?.: napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe:
Ingatlan székhelyként történő bejegyzése iránti kérelem a Boldogságcseppek Alapítvány 
részéről

Az előterjesztés tartalma:
A Boldogságcseppek Alapítvány (képviseletében: Szőke Kriszta, elnök) azzal a kéréssel fordult 
Göd Város Önkormányzatához, hogy a Településellátó Szervezet-tői bérelt ingatlan 
székhelyként történő bejegyzését a T. Képviselő-testület engedélyezze az Alapítvány részére.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Tóth János jegyző

Az előterjesztést készítette:
dr. Kolláth Balázs

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023.01. 18.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság El
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: [x] IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése:.................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...............................................................................

jegyző
íCépviselö-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, 
Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

soron következő ülésére

Tárgy: Ingatlan székhelyként történő bejegyzése iránti kérelem a Boldogságcseppek Alapítvány 
részéről

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Boldogságcseppek Alapítvány (képviseletében: Szőke Kriszta, elnök) azzal a kéréssel fordult 
Göd Város Önkormányzatához, hogy a Településellátó Szervezet-tői bérelt Göd belterület, 
4869 hrsz. alatt felvett, kivett bölcsőde, udvar megjelölésű 2352 m2 alapterületű ingatlan, mely 
természetben 2132 Göd, Rákóczi u. 142. szám alatt található székhelyként történő bejegyzését 
a T. Képviselő-testület engedélyezze az Alapítvány részére.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására, illetve a határozati javaslat 
elfogadására!

mellékletek: a Boldogságcseppek Alapítvány kérelme

Határozati javaslat
.../2023. (....... ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

hozzájárulását adja, hogy a Boldogságcseppek Alapítvány a Göd belterület, 4869 hrsz. alatt 
felvett, kivett bölcsőde, udvar megjelölésű 2352 m2 alapterületű ingatlant, mely természetben 2132 
Göd, Rákóczi u. 142. szám alatt található, székhelyeként bejegyeztesse.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

2023.01. 18.
Tisztelettel:

2131 Göd, Pesti út 81. H 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK
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A szervezet alapadatai
Szervezet nyilvántartási száma 13-01-0003949

| Megnevezés Boldogságcseppek Alapítvány
| Rövidített név | Boldogságcseppek

< Idegen nyelvű elnevezés ! Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
í
! Székhely ország Magyarország
! Szervezet székhelye

2131 Göd, Alkotmány utca 6.

: Szervezet típusa Alapítvány, közalapítvány
| Alapítvány típusa Alapítvány
í Állapot Nyilvántartásba vett

! Országos azonosító 1400/60030/2018/2300035630375
* Eljáró bíróság neve Budapest Környéki Törvényszék
; Ügyszám 1400/Pk.60030/2018
| Bírósági határozat száma

6/I

Jogerőre emelkedésének időpontja 2018.05.25
Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma 2018.05.30 ;

I Régi nyilvántartási szám formátum
I

3949/2018

Létesítő okirat kelte 2018.02.26
Alapítvány jellege Nyílt alapítvány

Cél szerinti besorolása szociális tevékenység (pl. családvédelem, 
egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, 
ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása, 
humanitárius szervezetek)

Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve j
Közhasznú jogállás megszerzésének / 

' módosításának / törlésének időpontja
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / 
törlésének időpontja nincs bejegyezve

’ Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú
• Elektronikus kapcsolattartási cím: Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
■ Cél szerinti leírás

í1 1 ' i

Elsősorban Pest megye területén, de lehetőségeinkhez 
mérten az ország bármely pontján élő, hátrányos 
szociális helyzetben lévő családok támogatása, az 
érdekükben és értük cselekvők együttműködésének '
szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek 
bővítése, továbbá a célcsoport jogainak védelme, 
segítése és a velük való emberi és méltóságteljes 
bánásmód minél szélesebb körben történő terjesztése. 
Ezen felül alkalmanként segíteni kívánjuk a határainkon 
túli, hasonló céllal működő civil szervezetek, vagy magán 
támogatói szervezeteket is

, Vagyonfelhasználás mértéke Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes 
hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi 
számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy 
a természetben nyújtott adomány fordítható

Vagyonfelhasználás mód Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító 
okiratban megjelölt célok megvalósítására használható
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fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
Általános rendelkezés a képviselet 
gyakorlásának módjáról i Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői
Neve Szőke Krisztina (elnök)
Képviseleti jog terjedelme Általános

' Képviseleti joggyakorlás módja Önálló

' Megbízás időtartama határozatlan

| Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
| A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve Kiss Mónika sz. Varga Mónika (alelnök)

Képviseleti jog terjedelme
i Általános

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló

Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve i
A megszűnés tényleges időpontja
L__ _ .__w_ ___ _..... . A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Alapítvány ügyvezető szervek lista
' Ügyvezető szerv neve kuratórium

Tagok:

Tag neve Szőke Krisztina (elnök)
Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Tag neve Kiss Mónika sz. Varga Mónika (alelnök)
Megbízás időtartama határozatlan

> Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
' A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Tag neve Benyo Pál Jánosné sz. Kovács Zsuzsanna
Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

i 
i_„ r—
í

Származtatott jogi személyek lista 
Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista
Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

r
Ii Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok
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' Adószám
i 19037181-1-13
' Adószám státusza
í Bejegyzett

I Adószám megszerzésének 1
■ felfüggesztésének / törlésének 
| időpontja

2018.05.25 |

Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve

Közösségi adószám státusza Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / 

' felfüggesztésének / törlésének 
időpontja

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Statisztikai számjel 19037181-8899-569-13
i
1 Statisztikai számjel státusza Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / 
felfüggesztésének / törlésének 
időpontja

2018.05.30 |

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás 
Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: 2 Megjelenített verzió: 3
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R OLDOGSÁ GCSEPPEF’
“Arriíkúr adunk • 

valóbban kapunk!"

Tisztelt Képviseletestület!

Azzal a kéréssel fordulok a T. Testülethez, hogy engedélyezzék a 
Boldogságcseppek Alapítvány székhelyét a jelenleg a TESZ-től 
bérelt raktárcímre (Felsógöd Bolla Árpád fasor) bejegyeztetni.

Ennek oka, hogy én költözés előtt állok, s az Alapítvány székhelye 
az én lakcímemen van. Az új lakhelyem valószínűleg nem Gödön 
lesz, ám az Alapítvány fő tevékenységi köre és a végzett szociális 
munka java együttműködve a hivatalos szervekkel, valamint a 
civil szervezetekkel továbbra is Gödön marad.

Támogatásukat előre is köszönöm!

Göd, 2023.01.02.

Üdvözlettel: boldogságcseppek 
alapítvány 

213/ Göd, Alkotmány u.6. 
......... jóm: 19037181-1-13

■j.‘. 1^40.^253-50526881 -56511001

szta

Boldogságcseppek Alapítvány, elnök

06-70-771-6676

Boldogságcseppek Alapítvány
Elnök: Szőke Kriszta 06-70-7716676, Alelnök: Kiss Móni 06-20-9163-972 
Számlaszám: 10403253-5C526881-56511G1 Adószám: 19037181-1-13 

https://www.facebook.com/boldogsagcseppek/?ref=ts&fref-ts 
www.boldogsagcseppek.hu, boldogsagcseppek@gmail.com


