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V É G Z É S

A  bíróság  elrendeli  a  9641. sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett Reménytadó Alapítvány szervezetre 
vonatkozó alábbi változás bejegyzését: 

A szervezet képviselete megváltozott.
André Imréné

képviseleti joga megszűnt.

Az új képviselő   adatai:  
Benczéné Szatmári Ilona Zsuzsanna
Anyja neve: Dudás Ilona
L  akóhelye  :   1112 Budapest, Menyecske utca 25.
A képviseleti jog terjedelme: általános 
A képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló

A kezelő szerv összetétele megváltozott.
André Imréné, Seebauer Tibor Gusztávné kuratóriumi tagsága megszűnt.

Kotán András Lászlóné kuratóriumi tagsága változatlan.

A kezelő szerv új tag  jai  :  
Benczéné Szatmári Ilona Zsuzsanna
Anyja neve: Dudás Ilona
L  akóhelye  :   1112 Budapest, Menyecske utca 25.

Juhász Anna Mária
Anyja neve: Csatádi Ilona
Lakóhelye: 2040 Budaörs, Károly király utca 30.

A bíróság egyebekben az alapító okirat 2015. május 8. napján kelt módosításait tudomásul veszi.

Az alap  ító okirat   módosítás  ának      időpontja  :     2015. május 8.

A bíróság a végzést megküldi a törvényességi ellenőrzésre jogosult Fővárosi Főügyészségnek is.

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.

I N D O K O L Á S

A szervezet – jogi  képviselője  által  –  2015.  február  17. napján  kérelmet  terjesztett  elő az  alapítvány 
adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt.

A  hiánypótlási  eljárást  követően  a  becsatolt  iratok  alapján  a  bíróság  megállapította,  hogy a  módosítás 
mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.
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A bíróság megállapította, hogy a kérelmező által becsatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről  
szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  3:1-3:48.  és  3:378-3:404.  §-ainak,  valamint  a  civil  szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a civil szervezetek bírósági  
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)  
rendelkezéseinek,  ezért  a  Cnytv.  30.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  
határozott.

A  fellebbezési  jogról  szóló  tájékoztatás  a  Cet.  5.  §  (1)  bekezdése  által  felhívott  Pp.  259.  §-a  alapján 
alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén és a Pp. 234. § (1) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2015. június 17.                                                                                                               
                                                                                                                       dr. Ruszthy Vivien s.k.

bírósági titkár
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