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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019.(III.28.) határozat 
javításáról  

 
 
A Csillagfészek Alapítvány 2019. március 6. napján kelt kérelemében kérte az 
Önkormányzattól, hogy a 2051 Biatorbágy, Táncsics utca 9. szám alá az Alapítványt 
bejegyezhessék. Az Alapítvány célja támogatott lakhatás létrehozása, üzemeltetésének 
segítése- a Fészek Fogyatékosok nappali Ellátója ellátottjai részére és a nappali ellátó 
munkájának segítése.  
 
A Képviselő-testület az 56/2019.(III.28.) számú határozatával döntött a Csillagfészek 
Alapítvány székhelybejegyzéséről szóló kérelemről.  
 
A határozat és annak mellékletét képező székhelyhasználatot igazoló okirat 2019. április 4. 
napján a Csillagfészek Alapítvány számára megküldésre került.  
 
2019. május 23-án iktatott kérelemben Déri Gábor az Alapítvány kuratóriumi elnöke módosító 
kérelmet nyújtott be, mely szerint az ügyintézés során derült ki, hogy van már Alapítvány 
Csillagfészek néven bejegyezve, ezért az Alapítványuk nevén változtattak és Fészekcsillag 
néven kerül bejegyzésre.  
 
Ehhez igazítva kérik, az Alapítvány székhelyhasználatáról szóló kérelmük és a képviselő-
testületi döntés módosítását.  
 
A módosítás elfogadásához szükséges az 56/2019.(III.28.) számú határozat hatályon kívül 
helyezése.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2019. június 6. 
 

               Tarjáni István sk. 
    polgármester 

 
 
Melléklet: 
- „Fészekcsillag  Alapítvány kérelme 
 
Előkészítésben résztvevők: 
Összeállította: Lengyel Anita egészségügyi referens, Felelős: dr. Szabó Ferenc Szervezési Osztály vezetője 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (VI. 27.) határozata 

 
A Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019.(III.28.) határozat 

javításáról - Fészekcsillag Alapítvány bejegyzési kérelméről 
 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csillagfészek 
Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019.(III.28.) határozat javításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. az 56/2019.(III.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi 
2. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 2051 

Biatorbágy, Táncsics M. u. 9. (Hrsz1583 ) ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy 
a tárgyi ingatlant a Fészekcsillag Alapítvány székhelyként ingyenesen 
használja. 

3. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat tanuk mellett történő 
aláírására. 

4. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást az érintettek részére küldje meg. 

 
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

K i v o n a t  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2019.(III.28.) határozata 

Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csillagfészek 
Alapítvány bejegyzési kérelméről szóló napirendet, 
 
1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 2051 Biatorbágy, 

Táncsics M. u. 9. (Hrsz: 1583) ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy a tárgyi ingatlant a 
Csillagfészek Alapítvány székhelyként ingyenesen használja; 

2) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat tanuk mellett történő aláírására; 

3) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
tulajdonosi hozzájárulást az érintettek részére küldje meg. 

 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 

a kiadmány hiteléül: 

 
Pénzesné Szép Anna 

jegyzőkönyvvezető  





Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat sablon 

 
Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat 

 
 
1.A székhelyhasználatot engedélyező személy 
Neve: 
Lakóhelye / székhelye: 
Anyja születési neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma: 
 
2.Az ingatlan adatai 
Cím: 
Helyrajzi szám: 
A székhelyhasználatot engedélyező személy tulajdoni hányada: 
 
3.A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó 
jogcím: (a válasz aláhúzandó!) 
 
a. tulajdonos 
b. haszonélvező 
c. bérlő 
d. egyéb: 
 
4.A székhelyhasználat jogcímének megnevezése: (a válasz aláhúzandó) 
a. bérlet 
b. szívességi használat 
c. egyéb: 
 
5.Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a …....................................................................................... 
nevű szervezet az ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az 
ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse 
és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze. 
 
6.Amennyiben a székhelyhasználat engedélyezéséhez a polgári jog szabályai alapján hozzájárulás 
szükséges (bérlet, haszonélvezet esetén...stb.) adja meg az alábbi adatokat, egyebekben a 6.pontot 
ne töltse ki: 
A hozzájárulás jogcíme: 
A hozzájáruló személy neve: 
                                    lakóhelye / székhelye: 
                                    anyja neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma: 
 
 
Kelt: 
 
                                                                                                                  aláírás 
 
 
Tanú:                                                                                          Tanú: 
neve:                                                                                           neve: 
lakóhelye:                                                                                   lakóhelye: 
személyi igazolvány száma:                                                       személyi igazolvány száma: 
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