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Tisztelt Adományozónk!

A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány 2001. júniusában alakult közhasznú szervezetként,
melynek elsődleges célja az állam, illetőleg az önkormányzatok által fenntartott kórházak gyermekosztályain az infrastrukturális
felszereltség, és a műszerezettség javítása. Fontos törekvésünk továbbá a gyermek- és ifjúságvédelem területén történő
segítségnyújtás, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű beteg gyermekek megsegítése. Magánszemélyek tekintetében leginkább a
beteg gyermekek segítése került középpontba, ahol minden esetben a betegség zárójelentésekkel, orvosi igazolásokkal történő
alátámasztását kértük/kérjük.

Jelenleg elsősorban a Szent László Kórházat szeretnénk támogatni a járvány idején, a szükséges orvosi műszerekkel, eszközökkel,
védőfelszerelésekkel. Eddig már 450.000.- Ft értékben vásároltunk a Kórház részére az említett eszközökből, műszerekből,
felszerelésekből.

Fentiekhez kérnénk tisztelettel az Ön támogatását!

További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

  Köszönettel és tisztelettel:   Gyene Istvánné irodavezető

                                                                                                        0630/276 5804
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Renrénysugár a Beteg Gyernrekekétt, a Rászorultakért és a BetegekÉrt AlapítvánY

Telefon: 29q-0401

Székhety: 12l3 Budapest, Királyerdő út t 10.

Postncínr: l191 Budapest, .Iózsef Attila utca 5'1-6318. fsz.6.

Atlószám: l8242a4-I,43
l] alrl<szárnlaszánr : OTP Bank 1 17 19 001,203240 43

_ Közhasznír végzés szátn:r: 12,Pk.60 51112ü01/3

I{onlap : www.rem.enysugar.hu
§-ln ail : relnenysllgar@ret nenysugar.hrt

Bgyiittnrii köcl ési Megálla1)oclás

Mely létrejött
Egyrészről a Rerrrónysugár a Beteg Gyerrrrekeltét,t, a Rászorultakórt és a Betegeltért

Alnpífván1, (továbbiakbarr : Alnpífvá ny)
Székhely: 1213 Budapest, Királyerdő irt 110,

Adószárn: 18243204-I -43
Barrkszánllaszám: OTP Barrk 1|'/ I9a01-2a324043
Kapcsolattaltó : Gyene Istvárrrré

Alapító: Gerzsenyi Gábor István

Másrészről: Dél_pesti Centrutttl<őrház - Orsziigos Henratológiai és Infektológiai lltézet
(továbbiakban : Kórlr áz)
Széklrely; 1097 Btrclapest, Nagyr,áracl tér 1 .

Aciószárna: 15490342-2,43
Képviselő: Dr. Virlyi-Na8), István főigazgató
Kapcsolattartó: Kerékrié Nagy Elzsébet

Ll Az Alapítvárry céljainak niegfelelőerr tárrrogatni kívárrja a Kór'lrázat a COVID-19
jár,várrl,veszóly idejón sziiksóges ot,vosi eszközök, tiiiiszerek beszerzésével.

IL/Felek rrregállapocltlak abbarr, lrogy a Kórlráz által kijelölt rlrrrrrkatár'sán keresztiil Ír'ásbarl

köz|i azAlapítvánnyal a szi.ikséges igényét, a-nríiszet,pat,antétel'eivel egYtitt,

A Kórbáz kijelölt kapcsolattartój a:

rrév: Kerókné Nagy Erzsébet
teleforrszám: +36 (30) 443-44a5
e-rrlai l cínr : kerekne, ne@dpckorlraz,lrtt

Az Alapítvárry kijelölt kapcsolattartója:

nér,: G),elle Istváruré

telefoltszánl: +06 (30) 27 6,5804
e-nrai l :ryllenysu garala

lII. / Az Alapítvárry anyagi lehetőségeinek fiiggvényében, a Krrratórium döntése alapján, a

Kór.lráz által rireghatározott nriiszelvásárlás pénztigyi rendezóséről gondoSkodik.

Felek rrigzítik, hogy a jelen nregállapoclásban egyiittrrrűködési,ik ket,etrendszerét fektetik le, a

jeten negátlapoclái *regkötése egyik fel olclalár:ól sen jelent kötelezettséget - kivéve a jelerr

ilegállapodá' IL pontjában r,ögzített írásbeli egyeztetési kötelezettséget - konktét f€ladatok



ellátása tekintetében, továbbá a rnegállapoclás nregkötése örunagában nenr keletkezlet

díj fi zetési kötelezettséget,

Felek rögzitik, hagv az Alapítvány .által 
á kórháznak rryújtandó jövőbeli tánrogatásokkal'

aclonrányokt<at rap3sJxo..* "gy*arrut 
totiton szerződéáeket kÖtnek, melYben részletesen

szabályozzákatamo,zÁsot, adoÁaryok3u,t*tásfuiak feltételeit, szabályait,

IV.l Jelen együttrnűködési megállapodás az a|áírását követÖen léP hatál'Yba.és határozatlan

ictőrre szól. Jelen együttnrűköclési n 
"gaffi*.o,^,.*rYik 

fél Írásúan' a nrásik fé|bez intézett

egyoldalír nyiiatkozatával 3T nupou--Ét,rlonclási ictbvel jogosult trtegszüntetni (rerrdes

felrnonclás). a, *gyüit*űttiaeri rnógállapoctás jelen.pont szeiin-ti nregsztintetése nenr érirrti a

felek között a jelen megállapoaa, urupján'*.gr,átott [non rnegállapodások hatályát,

vJA Felek kijelentik, hogy a jelerr megállapodás rnegkdtés9vel .és te§esítésével

összefiiggésb*r, u *arir. rerr"r e. **r, tevéfenysegével ka[csoiatban bármityen módon

tudomósukra jutott adat, térry ülleli titoknak nrinősiil, ázt a petret< lrarmaclik személynek nern

aclhatják ki, nem t.ir"iiri hgLaftrhetóvé és köteles ők nraguk is Üzleti titokként kezelrri ÚgY'

nrint á saját üzleti titkaikat,

YI,]AzegyikFélamásikFélsírlyosszerződósszegéseeseténjogosultaleLetmegállapodást
azonnaljhatállyal írasban fetrnondaníÖr.iiiá-o1en, ha vatárielYik Fél megszegi a jelen

"..gár-p"aás 
Úerinti titoktzutási kötelezettségét,

Vlll/Jelen nregállapodás1, annak elolvasását és érteirnezését követöen a

akaratukkalrninderrbenmegegyezőtamainaponjóváhagyólagí{ákalá.

VII./Jelerr nregállapodásban nenr

r endelkezé seí az irányaclók,

i'J

szabályozott kérdésekbea a polgári Törvénykönyv

Felek, mint

iseli: Gyene Istvánné

kumtórirrnri elnök

Dél-pesti Centru - Országos

Hernatológiai és I i lrrtézet

Rerrrénystrgár a Beteg Gyernrekekért,. a

Rászorrlitakért és a Betegekért Alapítvány

í- iJi]l§r:

t.puir.ti, Dr. Vályi

talirl

gazd

§,*fénztigyi
Dét-p§i,gentntt Ójrtár- Országos

Éktológiai 1ntézet
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Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest
Markőu.27.
12. Pk6CI511,12007139.

vÉczÉs á kiaomány

A bíróság elrendeli
Rászorultakért és a

a 8293. sorsám alatt nyilvántarásba vett Reménysugár a'

Betegökért Á.lapítványra vonatkozó alábbi v á|tozás bejegyzéséti

A}_íróság megállapítja, hogy aszerlez,etaZOLI. évi CIJO(V. törvény alapján közhasznú szervezet.

A bírósag avégzestmegküldi a törvényességi ellenörzésre jogosult Fővarosi FótigyészsáPrek is,
,-i_> n:

A végzes ellen,a kézbesítéstől sámítctt 15 napon belül feltebbezesnek van helye, melyet a Fővárosí
ÍtetOUUtanat címezve, írásban, 3 péld.ányban a Fővrárosi Törvényszéknél lehet benyujtani. A bíróság
tájékoúatja a fellebbezesre jogosultat, hogy az Ítélőábla elótti eljarásban a fellebbe}ést elóterjesáö fel
számárajogi képviselet köte]ező. A nem_jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból
elutasítja.

oKor,Ás

A szervezet 2014. május 29-én postara adott kérelrnet terjesáett e]ő a szerveznt közhasznú jogállásának

nyilvántartásba vétele iránt, .

A kérelmező a korábbi alapító okirat módosításátói, valamint a módosítasra vonatkozó iratok csatolásától
eltekinte*; az új-&ö*eszr:ú.,rá-erirrősítést a korábban benllitotq hatályos alapítő okirat aiap_íárr kérte.

:
A 201i, évi CLXXY. tön,én.v (a toi,ábbiakban Ec§.) szerinti köáaszrúsági követelmenl.ek tekintetében a
bíróság megállapított4 hogy as7ÉryezÉt 2013. december 4-én kelt 1étesítő okirata megfelel azEca,- 34-50.§-

ainak, továbbá a szervezet megfelel azEcÍ,.32, § (3) bekezdésében. (4) bekezCés a), b) és (5) bekezdés a) b)

pontjában foglaltaknak is. Ezáltal a szervezet szolgáltatasai a szen,ezet testüieti tagjain, murr]iavállalóin,
önkéntesein kírül mas szeíiélyek sÁmára is hozáférhetóek, továbbá megfelelő erőforrás áll a

rendel kezesére és megfe]e lő társadalmi támogatottságeal rendelkezik,

:

Erért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyiivántariásaról és az ezze\ összefiiggő djrlrási szabái1,okról

szőlő20_11. éviCLXXXI. n,. 37. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak,}zerint határozott.

-, 'O' 
'

A fellelbezési jogról szóló tajékoztaás a Cet. 5. § (1) bekezdése álta] fellrívott Pp. 259. §-a alapján
alkalműandó Pp. 233, § (1) bekezdésén és a Pp.234. § (1) bekezdésén alapul,

Budapest, 2014. június 26.

dr. Áhott Verpnika s.k.
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