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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Pk.60.9 1 2 l 199l / 16.szá m

Az alapítvány új kezelő szerve:

Kiss Magdolna- elnök
Pintér László, elnökhelyettes
Papp Erzsébet. tag
i{. Harmatos József. ta*e

Egediné Lovas Annamária, tag
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A ,Iász-NagYkun-Szolnok Megyei Bíróság Csépa Községi önkorrnan yzat {5475 Csépa,Rákóczi u, 24.) kérelrrrezónek. az ,ÁIapitvánrv Ciepa Kozsé!ért,. elnevezésű
alaPítvánY (5475 Csépa, Rákóczi u. 24.) nyihántartott adataiban bekövetkezett
változás nyilvántartásba vétele iránti e§árásában meghozta a következő

végzést:

A megYei bíróság elrendeli az alapiwány nyilvántartott adataiban bekövetkezett
váitozás nyilvántartásba vételét.

Az alapítvány új képviselője:

Kiss Magdolna
547-§ g5gpa. Bajcsy-Zs. u.l0, szárn alatti lakos.

5475 Csépa_ Bajcsy-Zs. u, lü.
5475 Csépa- Somo_tyi u. 9/a.
5475 Csépa. Rákóczi u.2ő.
5475 Csépa, Béke u. i6O/a.
5475 Csépa, Béke u.4. szilm alatti lakosok,

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2009. március 27, napia.

A megYei bíróság_ ezzel egyidejüleg az alapítvány korábban nyilvántartásba vett
kéPviselÖjét, Dr. Nagy Lajos 5475 Csépq Béke_ u. 54/a. szám aiatti lakost a
nyilvántartásból t ö r l i .

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.
melYet Írásban, harom példánybarr a Debreceni ÍtetOtaUtahoz címeeve a Jász-Nagyt<un_
Szolnok Megyei Bíróságon lehet benyujtani. Az ítélőtábla elötti e§árasban á .;ogiképviselet kötelezö.



Indokolás:

A kér'elmező az aíaPÍtvány képviseletében. kezelő szervében és az alapító okiratában
bekÖvetkezett változás nyilvántartásba vétele iránt terjesaen elő kérelrnet a megyei
bíróságon

Kérelméhez rnellékelte Csépa Község Önkorrnányzat Képviselő:testületének 7l/20a9.(III'27,) számú határozatát. a 2a09. március 27. napjái módosított aufito okiratot.valarnint az Új kezelő §zerv valamennyi taglanak tisztséget elfogad'ó, a polgári
tÖrvénYkönYvről szóló 1959. évi IV, törvény ptt.; 74/C. § i:l ueteldésében fogtalt
követelményelir-e vonatkozó nyilatkozatát.

A megYei bíróság megállapította, hogy kérelrrre - a hiánypótlási t,elhivásnak eieget
téve csatolt okiratok]<al együtt - meglblel a Ptk. 74tA. _ l+tc. §-aiban tbglaltaknak.
ezért a megYei bíróság a Ptk. 74/A. § (5) bekezdése és a ptk. Üatátyba tépésérői és
végrehajtásár,ol szóló 1960, évi tl. törvényere.iű rendelet (Ptké.) gl/A- § {5) és {])bekezdései alapján a rendelkező Észben tbglaltak szerint határozott.

A meg;iei bírósá*e az alapító okirat módosításának időpontját az alapítván1..ok
nyilvántartásának Ügyviteli szabályairóI szóló l2lLgga. (Vi.13.i IM. rendei., r. ,iá,"i,
mellékletének ?,a-/pont aa./alpontia alapján: nyilvántartásba bejegl,ezte.

A végzés rÖvidített indokolása a Po}gári perrendtartásról szóló 1952. évi II1. törvón,
23l. § (3) bekezdésén alapul,

Szolnok- 2009. április 28.
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Dr. Nagy Ga§riélla s.k.
- bírósági titkái
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