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V É G Z É S

A  Győri  Törvényszék  a „Vének  Községért”  Közalapítvány  elnevezésű, 9062  Vének,
Petőfi Sándor utca 3.  székhelyű alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást
az alábbiak szerint jegyzi be a nyilvántartásba:    

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2018. március 7. 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye, a képviseleti jog terjedelme, gyakorlásának
módja, különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése:  

Név, lakóhely: Forrás Péter kuratóriumi elnök – 9062 Vének, Petőfi Sándor út 20. 
Anyja neve: Csákvári Erika
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló

A képviselő megbízás időtartama: határozatlan 

Egyidejűleg a bíróság megállapítja, hogy  Csákvári Ferencné  képviseleti joga megszűnt. 

A kuratórium tagjainak neve, lakóhelye, anyja neve, a megbízás időtartama: 

Elnök: Forrás Péter  – 9062 Vének, Petőfi Sándor út 20. 
Anyja neve: Csákvári Erika
- határozatlan

Tagok: Markotics Zoltán – 9062 Vének, Petőfi Sándor út 31. 
Anyja neve: Gyurós Ildikó
- határozatlan
Szabó-Köles Ildikó - 9062 Vének, Rákóczi Ferenc út 7. 
Anyja neve: Nagy Erika
- határozatlan
Stajrits Mónika – 9062 Vének, Petőfi Sándor út 1/C.
Anyja neve: Németh Erzsébet
- határozatlan
Kollár Ádám – 9062 Vének, Petőfi Sándor út 41. 
Anyja neve: Réz Marianna
- határozatlan

Egyidejűleg a bíróság megállapítja, hogy Szilágyi Szilárd, Szabóné Bagó Mária Gyöngyi,
Csákvári Ferencné, Kollár Miklósné, Tóth Andrásné  kuratóriumi tagsága megszűnt. 
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A végzés ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de a
Győri Törvényszéknél  3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

I n d o k o l á s

Az alapító – jogi képviselője útján - bejelentette a nyilvántartást vezető bíróságnak, hogy az
alapító okiratot módosította, új képviselőt jelölt ki, megjelölte a képviseleti jog terjedelmét,
gyakorlásának módját, változott a kuratórium összetétele, ezért kérte a megváltozott adatok
nyilvántartáson történő átvezetését.

A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény,  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a civil szervezetek
bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi
CLXXXI. törvénynek, ezért a bíróság a szervezetet a fenti adatokkal nyilvántartásba veszi. 

A végzés részletes indokolását a bíróság – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel  összefüggő eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény (továbbiakban:
Cnytv.)  5.  § (1) bekezdése alapján a Pp. 347. § (1) bekezdés  b) pontjára  figyelemmel –
mellőzi. 

A bíróság  felhívja  a  szervezet  alapítóját,  hogy a  létesítő  okirat,  illetve  a  nyilvántartásba
bejegyzett  adatok  változását  a  szervezet  arra  jogosult  szerve  határozatának  elfogadását
követő  60  napon  belül  köteles  a  bíróságnak  bejelenteni.  Ha  a  változásbejegyzési
kérelemből  az  tűnik  ki,  hogy  a  szervezet  elmulasztotta  a  változásbejegyzési  kérelem
határidőben  történő  benyújtását,  a  bíróság  10.000,-  forinttól  900.000,-  forintig  terjedő
pénzbírsággal sújthatja a szervezetet. 

Győr, 2018. május 23. 

          dr.  Szabó   Lilla 
               bírósági titkár 
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