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14.Pk.60.167/2019/2.

 

 

A  Fővárosi  Törvényszék  a  Tsara  Project  Alapítvány  nyilvántartásba  vételi  ügyében
meghozta az alábbi 

VÉGZÉST :

A bíróság elrendeli az alapítvány nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal:

1./ A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012762.

2./ A civil szervezet típusa: alapítvány.

3./ Az alapítvány típusa: (magánjogi) alapítvány.

4./ Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt.

5./ A civil szervezet neve: Tsara Project Alapítvány

6./ A civil szervezet idegen nyelvű elnevezése:  Fondation Tsara Project

7./ A civil szervezet székhelye: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 2.em.23.

8./  A  civil  szervezet  célja: Madagaszkár  területén  elsősorban  a  fiatalkorúak  helyzetének
javítása  az  oktatás  és  ahhoz  kapcsolódóan  az  egészségügy területén.  Madagaszkáron  az
oktatás elérésének lehetővé tétele elsősorban gyermekek, fiatalkorúak részére iskolás építése
által. Iskolákat olyan helyeken építenénk elsősorban, ahol jelenleg még nincsenek. A helyszínek
kiválasztása a helyi önkormányzatok bevonásával történik.

9./ A civil szervezet cél szerinti besorolása: Oktatási tevékenység 

10./  A civil  szervezet  képvisel  őjéne  k neve,  anyja neve,  lakóhelye,  képviselet  módja és
terjedelme, megbízás időtartama:

10.1/  Neve:  Széll Stella Emese
Anyja születési neve:  Selmeczi Irén Julianna
Lakóhely: 1141 Budapest, Öv utca 135. 5.em.11.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A megbízás időtartama: határozatlan

10.2/  Neve: Spaits Péter
Anyja születési neve: Sipos Éva
Lakóhely: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 2. em. 23.
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A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A megbízás időtartama: határozatlan

11./ A vagyonfelhasználás módja: 
Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. Az alapítvány vagyonának felhasználása
során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

12./ A felhasználható vagyon mértéke:
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 felhasználható az alapítványi cél megvalósítására. 

13./    Az  alapítvány  ügyvezető  szerve  (kezelő  szerve)  tagjainak  neve,  anyja  neve  és
lakcíme, a megbízás időtartama:

13.1./ Neve:  Széll Stella Emese
Anyja születési neve: Selmeczi Irén Julianna
Lakóhely: 1141 Budapest, Öv utca 135. 5. em. 11.
Megbízás időtartama: határozatlan

13.2./ Neve: Spaits Péter
Anyja születési neve: Sipos Éva
Lakóhely: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 2. em. 23.
Megbízás időtartama: határozatlan

13.3./ Neve: Mkidadi Raisa Marie Ediane
Anyja születési neve: Brillane Zara
Lakóhely: 114 C.U De Diego/Suarez, Amboli Mit Sinjo 114.
Megbízás időtartama: határozatlan

14./ Az alapító okirat kelte: 2019. február 08.

15./    Számlavezető pénzintézet, székhelye, pénzforgalmai jelzőszám:
OTP Bank Nyrt.; 1051 Budapest, Nádor utca 16., 11707000-22225775.

Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A végzés vagy annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás,  illetve a  kérelemhez mellékelt
iratok  jogszabályba  ütközése  miatt  az  ügyész,  valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést
tartalmaz – a rendelkezés őt  érintő részére vonatkozóan – pert  indíthat a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A per megindításának jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A bíróság jelen végzést az országos névjegyzékben közzéteszi.
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I N D O K O L Á S

Az alapító 2019. március 28. napján érkezett beadványában kérte az alapítvány egyszerűsített
eljárásban történő nyilvántartásba vételét. 

A benyújtott kérelem és mellékletei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új
Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.
törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfelelnek.

A bíróság megvizsgálta és megállapította, hogy az alapító, valamint annak közeli hozzátartozói
(Ptk.8:1.  §  (1)  bekezdés  1./  pontja)  nincsenek  többségben  a  létrehozott  három  fős
kuratóriumban, figyelemmel a Ptk. 3:397.§ (4) bekezdésében foglaltakra.

Mindezekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 30.§ (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

A bíróság tájékoztatja az alapítót, hogy az alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő
változást  az  alapítónak  a  létesítő  okirat  módosítását  követő  hatvan  napon  belül  kell  a
bíróságnak bejelentenie (Cnytv. 37. § (1) bekezdése).

Budapest, 2019. április 9.

dr. Kovács Zsuzsanna s.k.
     bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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Au sujet du dossier d'enregistrement de la Fondation Tsara Project, le Tribunal de la Capitale 

a rendu le présent 

ARRÊTÉ : 

 

Le tribunal ordonne l'enregistrement de la fondation avec les données suivantes: 

 
 

1./ Numéro d'enregistrement de l'organisation non gouvernementale: 01-01-0012762. 

2./ Type de l'organisation: fondation. 

3. / Type de la fondation: fondation (de droit privé). 

 
4. / Possibilité d'adhérer à la fondation: ouverte. 

 
5. / Nom de l'organisation: Fondation Tsara Project 

 
6. / Dénomination de l'organisation en langue étrangère: Fondation Tsara Project 

 
7. / Siège de l'organisation: H-1067 Budapest, Csengery utca 49. 2.em.23. 

 
8. / Objectif de l'organisation: Sur le territoire de Madagascar, améliorer en priorité, la 

situation des enfants et adolescents dans le domaine de l'éducation et des domaines de santé 

afférents. Par la construction d'écoles, assurer en priorité aux enfants et adolescents de 

Madagascar, l'accès à l'éducation. Ces écoles à construire par la fondation seraient surtout 

destinées aux régions où aucun établissement d'éducation n'existe actuellement. La sélection 

des sites s'effectue en collaboration avec les collectivités locales. 

 

9. / Classification de l'organisation selon l'objectif: Activité éducative 

 
10. / Nom du/de la représentant/e de l'organisation, nom de la mère, domicile, mode et 

étendue de la représentation, durée du mandat: 
 

10.1 / Nom: SZÉLL Stella Emese 

Nom de naissance de la mère: SELMECZI Irén Julianna 

Domicile: H-1141 Budapest, Öv utca 135. 5.em.11. 

Étendue du droit de représentation: générale 

Mode d'exercice du droit de représentation: autonome 

Durée du mandat: indéterminée 

 
10.2 / Nom: SPAITS Péter 

Nom de naissance de la mère: SIPOS Éva 

Domicile: H-1067 Budapest, Csengery utca 49. 2. em. 23. 

LE DOCUMENT A ÉTÉ SIGNÉ  

ÉLECTRONIQUEMENT  

PAR LE 

TRIBUNAL DE LA CAPITALE 
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Étendue du droit de représentation: générale 

Mode d'exercice du droit de représentation: autonome 

Durée du mandat: indéterminée 

 
11. / Mode de l'utilisation de biens: 

Les biens de la fondation sont gérés par le conseil de surveillance. Lors de l'utilisation des 

biens de la fondation, les décisions relatives au donations sont prises par le conseil de 

surveillance, en vertu d'un plan et d'une décision financiers approuvés. 

 
12. / Part utilisable des biens: 

Peuvent être utilisés à l'accomplissement de l'objectif de la fondation les biens de la fondation 

enregistrés au moment de sa création, l'ensemble des gains issus de ces biens, le montant total 

des dons en numéraire versés sur le compte de la fondation ainsi que l'ensemble des dons en 

nature. 

 
13. / Noms des membres de l'organe de gestion (gérance) de la fondation, nom de la 

mère, domicile, durée du mandat: 
 

13.1. / Nom: SZÉLL Stella Emese 

Nom de naissance de la mère: SELMECZI Irén Julianna 

Domicile: H-1141 Budapest, Öv utca 135. 5. em. 11. 

Durée du mandat: indéterminée 

 

13.2. / Nom: SPAITS Péter 

Nom de naissance de la mère: SIPOS Éva 

Domicile: H-1067 Budapest, Csengery utca 49. 2. em. porte 23. 

Durée du mandat: indéterminée 

 
13.3. / Nom: MKIDADI Raisa Marie Ediane 

Nom de naissance de la mère: BRILLANE Zara 

Domicile: 114 C.U De Diego/Suarez, Amboli Mit Sinjo 114. 

Durée du mandat: indéterminée 

 
14. / Date de la signature des statuts: Le 8 février 2019 

 
15. / Établissement financier gérant le compte, siège, numéro du compte bancaire: 

OTP Bank Nyrt. (SAFO); H-1051 Budapest, Nádor utca 16., 11707000-22225775. 

 
Aucun appel n'est possible à l'encontre du présent arrêté. 

 
Au sujet de l'arrêté ou de la procédure servant de base à la prise d'arrêté ainsi qu'en raison 

d'une infraction aux règles juridiques des actes joints à la demande, le procureur ou la 

personne concernée par une disposition de l'arrêté – pour la partie de la disposition la 

concernant – peut introduire une instance à l'encontre de l'organisation, auprès du tribunal 

compétent selon le siège de l'organisation, pour l'abrogation de l'arrêté. L'instance peut être 

introduite dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication du présent 

arrêté, dans la liste nominative nationale des organisations non gouvernementales. 

L'expiration de ce délai entraîne la déchéance. 

 

Le tribunal publie le présent arrêté dans la liste nominative nationale des organisations non 

gouvernementales. 
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M O T I F 

 
Dans sa requête reçue le 28 mars 2019, le fondateur a démandé l'enregistrement de la 

fondation dans le cadre d'une procédure simplifiée. 

 

La requête et ses annexes sont conformes aux dispositions de la loi n°V de l'année 2013 

portant sur le Code Civil (nouveau CC /Ptk.), à celles de la loi n°CLXXV de l'année 2011 

portant sur le droit d'association, le statut juridique d'utilité publique et sur le fonctionnement 

et la subvention des organisations non gouvernementales (Ectv.) ainsi qu'à celles de la loi 

n°CLXXXI de l'année 2011 portant sur l'enregistrement des organisations non 

gouvernementales par le tribunal et sur les règles de procédures afférentes (Cnytv.). 

 

Après étude, le tribunal a constaté que le fondateur ainsi que ses proches parents (point 1./ de 

l'article (1) du §8:1 du Code Civil/Ptk.) ne constituaient pas une majorité au conseil de 

surveillance composé de trois membres, créé compte tenu des dispositions de l'article (4) du 

§3:397 du Code Civil (Ptk.). 

 

Compte tenu de ce qui précède, en vertu de l'article (1) du §30 de la loi sur l'enregistrement 

des organisations non gouvernementales par le tribunal et sur les règles de procédures 

afférentes (Cnytv.), a pris sa décision selon les dispositions du présent acte. 

 

Le tribunal informe le fondateur de l'obligation selon laquelle ce dernier est tenu de déclarer 

au tribunal, chaque modification concernant les données de la fondation, inscrites au registre 

et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la modification des statuts 

(article (1) du § 37 de la loi sur l'enregistrement des organisations non gouvernementales par 

le tribunal et sur les règles de procédures afférentes (Cnytv.). 

 

Budapest, le 9 avril 2019 

 
Me KOVÁCS Zsuzsanna, signature autographe, 

assistante juridique 

 
 

Certifié conforme 
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