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Az Alapítványt a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Bíróság 1145 szám alatt 

2011. április 7. hatállyal közhasznú szervezetként vette bírósági 

nyilvántartásba.  
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 Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért Alapítvány Alapító Okirata 

                           Egységes szerkezetbe foglalva a Karcagon,2011.febuár hó 10-én kelt, 1. számú 

                           módosító okirattal 
 

 

A jelen Alapító okirat I. fejezetében megnevezett alapítók a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F §-ai alapján jogi 
személyként működő  

 

                                                                         alapítványt 

 
hoznak létre, amelynek bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg kérelmezik a közhasznú szervezetté 

történő bírósági közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 

 

I .ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:  

 

Az Alapítvány alapítói 
   a./ Dr. Hargitai Gáborné 

   b./ T. Szabó Pál 

A Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően ezen okirattal jogi személyiséggel rendelkező, az 1997. évi 

CLVI törvény által meghatározott közhasznú, nyitott alapítványt hoznak létre az alábbiak szerint: 
 

Az alapítvány neve:  

 

„Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért Alapítvány” 

 

3./ Az alapítvány székhelye: 

    5300 Karcag, Széchenyi sugárút 2 
 

Az alapítvány jellege, az alapítványhoz csatlakozás: 

 
Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar- és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt folyamatosan 

csatlakozhatnak, ha a II. fejezetben megfogalmazott alapítvány céljával egyetértenek, és az alapító okiratban 

foglaltakat elfogadják,s a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak.  
A csatlakozási szándékot írásban kell az alapítók, illetőleg a kuratóriumhoz bejelenteni.  

 

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 

nem nyújt. 
 

II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA: 

 
Az alapítvány célja: Keresztény közösségi élet kialakítása, fejlesztése, a hátrányos helyzetű családok, fiatalok, 

felnőttek élethelyzetének javítása, közösségi épületek- s a tereinek kialakítása, működtetése, és a tárgyi 

feltételeinek biztosítása. 
Az alapítvány a céljai elérése érdekébe az alábbi tevékenységeket folytatja: 

=   kulturális tevékenység,/keresztény kulturális örökség megőrzése,hagyományőrzés, nemzeti- 

     keresztény kultúra  ápolása / 

=   foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység, 
=   oktatási tevékenység /ismeretterjesztés/ 

=   egészségügyi tevékenység/mentális betegek kezelése, lelki segélynyújtás/ 

=   szociális tevékenység / családvédelem / 
=   nemzetközi tevékenység/ baráti- cserekapcsolatok / 

=   környezetvédelmi tevékenység/ természeti környezet védelme, épített környezet védelme / 

  



 Az alapítvány céljait az alábbi feladatok végrehajtásán keresztül valósítja meg: 

=  az egyházközség közösségei működésének elősegítése  /óvodások, hittanosok, ifjúsági csoportok 

működtetése, cserkészet fellendítése, táboroztatás, főiskolások, egyetemisták csoportja, jegyesek házasságra 
felkészítő programja, fiatal házasok, házasok közösségeinek és a különböző  lelkiségi mozgalmak működésének  

segítése, idősek lelki és anyagi támogatása, fogyatékos gyerekek és szüleik segítése hátrányos helyzetű 

gyerekek és szülők segítése, énekkar és színjátszó csoport fenntartása./ 
=    templom, plébánia, sírkertek, síremlék építmények védelme, gondozása karbantartása. 

=    Lelkipásztori élet fellendítése 

=    Külföldi kapcsolatok ápolása és újabbak elősegítése 

=    Keresztény szellemű kulturális programok támogatása 
Az alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy célja és 

feladatai az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c./ pontjának l., 2.,4.,5.,7., 10, és 11., 13. alpontja szerinti alábbi 

közhasznú tevékenységek: 
- egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 

- nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- kulturális tevékenység, 

- műemlékvédelem, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

   tevékenység 

A Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért Alapítvány fő jellemző közhasznú tevékenységei: 
1./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 

2./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 

 

Az alapítvány bélyegzőjének lenyomata: 

 

 
 


