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A  Székesfehérvári  Törvényszék  a  07-01-0000660 megyei  nyilvántartási  számú  „Adonyi
Gyermekekért”  Közalapítvány  nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett  változás  és  közhasznú
jogállásának nyilvántartásba vétele iránti kérelme ügyében meghozta az alábbi 

v é g z é s t :

Megállapítja,  hogy  a  szervezet  az  Ectv-ben  írt  közhasznú  jogállás  feltételeinek  megfelel  és  a
szervezetet  közhasznú szervezetté minősíti, és  elrendeli a nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változás bejegyzését az alábbiak szerint:

Az alapítvány képviselőjeként törli a nyilvántartásból:
Kardos Györgyi Magdolna kuratóriumi elnököt

- lakcíme: 2457 Adony, Kossuth u. 8.

Az alapítvány képviselőjeként bejegyzi a nyilvántartásba:
Bálinthné Sándor Andrea kuratóriumi elnököt 

- anyja neve: Huszovszky Erika 
- lakcíme: 2457 Adony, Vetus Salina u. 15. 
- képviselet gyakorlásának módja: önálló
- képviseleti jog terjedelme: általános 
- képviselői megbízás időtartama: határozatlan

Az alapítvány kuratóriumának tagjaként törli a nyilvántartásból:
dr. Kőbányainé dr. Harkai Klárát

- lakcíme: 2457 Adony, Kossuth u. 11.
Müller Csabát

- lakcíme: 2457 Adony, Fáy A. út 31.

Az alapítvány kuratóriumának tagjaként bejegyzi a nyilvántartásba:
Bertáné Endrész Angella Etelkát 

- anyja neve: Papp Irén 
- lakcíme: 2457 Adony, Kinizsi u. 7. 
- megbízás időtartama: határozatlan

Steimann Katalint
- anyja neve: Endes Anna 
- lakcíme: 2457 Adony, Diófa u. 10/1. 
- megbízás időtartama: határozatlan 

Szántó Juditot
- anyja neve: Dvéri Erzsébet 
- lakcíme: 2457 Adony, Hunyadi u. 37.
- megbízás időtartama: határozatlan 

Az alapszabály módosításának kelte: 2017. március 2.

A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2017. július 11.
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A 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 végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

I n d o k o l á s

A szervezetet a Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0000660 megyei sorszám alatt tartja nyilván. 

A szervezet – jogi képviselője útján – az alapítvány képviseletében, kuratóriumának összetételében
történt  változás,  a módosított  alapító  okirat  keltezésének és a  szervezet  közhasznú jogállásának
nyilvántartásba  vétele  iránt  terjesztett  elő  kérelmet  a  törvényszékhez.  Az  elektronikus  úton
benyújtott kérelméhez csatolta az Ectv-ben meghatározott törvényi követelményeknek megfelelően
módosított  egységes  szerkezetű  létesítő  okiratot,  továbbá  a  közhasznú  jogállású  szervezetekre
vonatkozó szabályok szerinti vezető tisztségviselő összeférhetetlenségi nyilatkozatokat. 

A kérelmező által becsatolt beszámolókból a megfelelő erőforrás az Ectv. 32. § (4) bekezdés a) és b)
pontja alapján, a megfelelő társadalmi támogatottság az Ectv. 32. § (5) bekezdés a) és b) pontja
alapján kimutatható. A szervezet a beszámolási kötelezettségének eleget tett, a beszámolóit letétbe
helyezte.

A szervezet létesítő okirata megfelel az Ectv-ben írt előírásoknak, valamint a 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 3:5. §-ban, a 3:378. §- 3:404. §-ban írt törvényi előírásoknak. 

A törvényszék ezért a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 44. § (1) bekezdés alapján az egyesület közhasznú
szervezetté minősítéséről és e jogállása nyilvántartásba vételéről rendelkezett. 

A törvényszék  a  változások  bejegyzését  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  ezzel
összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  37.§  (1)  bekezdés  szerint
alkalmazott 30. § (1) bekezdés alapján rendelte el.

Amennyiben a szervezet nyilvántartott adatában változás következik be, azt a változástól számított
hatvan napon belül a törvényszéknek be kell jelenteni. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság
a szervezetet 10.000 forinttól 900.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

A fellebbezési jogot a Cnytv. 46A. § (1) bekezdése zárja ki. 

Székesfehérvár, 2017. július 11.
  
            dr. Laczkóné dr. Tóth Beatrix s.k.

    bírósági titkár
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