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V é g z é s: 

 

A Pécsi Törvényszék a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület (7666 Pogány, Széchenyi u. 

12., képviseli: Szászi János elnök) által képviselt Pogányi Picinkék Alapítvány (7666 

Pogány, Széchenyi u. 12.) nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljárásban elrendeli a fenti 

alapítvány nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal: 

                      

Nyilvántartási száma: 02-01-0001938. 

 

Elnevezése: Pogányi Picinkék Alapítvány. 

 

Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

 

Alapító okirat kelte: 2021. október 22. 

 

Típusa: alapítvány. 

 

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt. 

 

Alapító: Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület (7666 Pogány, Széchenyi u. 12.). 

 

Az alapítvány célja:  

A pogányi óvodába és iskolába járó gyermekek és ezen intézmények nevelőtestületeinek 

támogatása (tehetséggondozás, hátrányos helyzet). A pogányi óvodai, iskolai oktató-

nevelő tevékenység tárgyi, anyagi, technikai feltételeinek támogatása. Pedagógiai 

programok támogatása a pogányi iskolában és óvodában (ideértve a művészeti-, a 

környezetvédelmi-, az egészséges életmódra nevelést, sporttevékenységet). Német 

nemzetiségi oktatás támogatása a pogányi óvodában és iskolában, német nemzetiségi 

identitástudat erősítése, a hagyományok ápolása. 

 

Cél szerinti besorolása: Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység. 

 

A vagyonfelhasználás módja: A támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat 

alapján a kuratórium dönt. 

 

A vagyonfelhasználás mértéke: Az alapításkori vagyon 80%-a, az alapításkori vagyon 

hozadékának 80%-a, az alapítást lövetően érkezett pénzadományok 100%-a és a 

természetben nyújtott adomány 100%-a használható fel.  

 

Az alapítvány képviselői:  

Tihanyiné Dobrádi Aranka Mária kuratóriumi elnök, anyja neve: Mészáros Aranka, 

7666 Pogány, Jókai Mór utca 6/C. 
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A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

A képviseleti jog terjedelme:  általános. 

A megbízás időtartama: határozatlan. 

 

Dal Porto Brigitta kuratóriumi tag, anyja neve: Köck Erika, 

7666 Pogány, Petőfi utca 1/B. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

A képviseleti jog terjedelme:  általános. 

A megbízás időtartama: határozatlan. 

 

Schäffer Júlia kuratóriumi tag, anyja neve: Kukorelly Katalin, 

7666 Pogány, Falucska dűlő 001748/0000. hrsz. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

A képviseleti jog terjedelme:  általános. 

A megbízás időtartama: határozatlan. 

 

Ügyvezető szerv megnevezése: kuratórium. 

 

A kuratórium tagjai: 

Tihanyiné Dobrádi Aranka Mária kuratóriumi elnök, anyja neve: Mészáros Aranka, 

7666 Pogány, Jókai Mór utca 6/C. 

A megbízás időtartama: határozatlan. 

 

Dal Porto Brigitta kuratóriumi tag, anyja neve: Köck Erika, 

7666 Pogány, Petőfi utca 1/B. 

A megbízás időtartama: határozatlan. 

 

Schäffer Júlia kuratóriumi tag, anyja neve: Kukorelly Katalin, 

7666 Pogány, Falucska dűlő 001748/0000. hrsz. 

A megbízás időtartama: határozatlan. 

 

A nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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 – 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 a nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó végzés országos 

névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

Az okiratok a Pécsi Törvényszék civil szervezetek kezelő irodáján megtekinthetők.  

 

Pécs, 2021. december 16. 

 

Dr. Eiter Sándor s.k. 

                          bírósági titkár 

A kiadmány hiteléül: 

Szabó Noémi tisztviselő 
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