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VÉGZÉS

A bíróság elrendeli 1236. sorszám alatt nyilvántartásba vett
Közalapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését.,

Az alapítvány székhelye megyáltozott:
Az új székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Az alapítvány képviselete megváltozott.
Matkó üttó képviseleti joga megszűnt.

Az új képviselő neve és lakcíme:
Tóth Béla (2119 Pécel, Felsősor u. 127.)

BUD/~.-~'EST FÖ,;U.<os :"0 KERÜU' .
Kú,d •.NYAI (',!KO~j'/!ANYZAT

Po lg á rrncv.c ri Hivatala

r-lk-ta-tÓS-Zj'-rr.K--'.. I"-.9-.h.)ilH5.Iw. ..l·~·lx\\\..

2012 Iv1ÁJ 7

Eíőszárn: ......db
melléklet

A kezelő szerv összetétele megváltozott.
Bleicher Ferenc, Nyulász János és Kádár Lukács kuratóriumi tagsága megszűnt.

A kezelő szerv új tagjainak neve és lakcíme:
Tóth Béla (2119 Péc'el, Felsősor u. 127.)
Demeter Gyula (1106 Budapest, Heves u. 58.)

Lados Józsefné, Matkó üttó és Vineze Sándor lcuratóriumi tagsága változatlan.

A bíróság egyebekben az alapító okirat 2012. január 31. napján kelt módosításait
tudomásul veszi.

Az alapító okirat módosításának időpont ja: 2012. január 31.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet
benyújtani. A bíróság' tájékoztatja a fellebbezésre jogosultat, hogy az Ítélőtábla előtti

. eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára jogi képviselet kötelező. A nem jogi
képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja.
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Indokolás

Az alapító kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett változások
nyilvántartásontörténő átvezetése iránt.
A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a
törvényeselőírásoknak.

A fentiek alapján a bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5)
bekezdés, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 201l. évi CLXXXI. törvény 37. § (1) bekezdése alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte.

Budapest, 2012. április 18.

dr. Lódi Petra Szilvia s.k.
bírósági titkár


