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Végzés
A Kecskeméti Törvényszék elrendeli a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény (6454
Bácsborsód, Dózsa György utca 9., képviseli: Bari József intézményvezető) megbízásából eljáró dr.
Brezovszki Anikó ügyvéd (6000 Kecskemét, Fecske utca 11. fsz. 2.) által képviselt, 03-01-0000813 szám
alatti Őszi Napfény Alapítvány (6454 Bácsborsód, Dózsa György utca 9.) nyilvántartott adataiban
bekövetkezett változás bejegyzését az alábbiak szerint:
9./ A szervezet képviseletében történt változások:
(1) A képviselő adatainak törlése:
A képviselő neve: Balázs Pálné elnök
(2) A képviselő adatainak bejegyzése:
A képviselő neve: Monori Antalné elnök
Anyja neve: Bognár Ilona
Lakóhelye: 6453 Bácsbokod, Mátyás király utca 24.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
terjedelme: Általános
A megbízás időtartama: határozatlan idő
13./ A létesítő okirat keltének módosítása: 2021.08.10.
14./ Vagyonfelhasználás módjának módosítása:
Az alapítványi vagyon felhasználása során a Kuratórium a hozzá benyújtott egyedi kérelmek és az általa
kiírt pályázat, felhívás alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján dönt.
15./ Vagyonfelhasználás mértékének bejegyzése:
Alapítványi célra fordítható a mindenkori vagyon és annak teljes hozadéka, a vállalkozási tevékenységből
származó tiszta nyereség, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány
teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány teljes korúén. Az Alapítvány vagyona az induló
tőke alá nem csökkenhet.
18./ A Kuratórium adataiban történt változások:
(1) a kezelő szerv tagjának törlése:
Neve: Balázs Pálné elnök
(2) a kezelő szerv tagjának törlése:
Neve: Fodor Zsuzsanna tag
(3) a kezelő szerv tagjának törlése
Neve: Kertészné Veres Sarolta
(4) a kezelő szerv tagjának törlése:
Neve: Petrich István tag
(5) a kezelő szerv tagjának törlése:
Neve: Vadai Andrásné elnök
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(6) a kezelő szerv tagjának bejegyzése:
Neve: Breznyik Henrietta kuratóriumi tag
Anyja neve: Dragonya Ibolya
Lakóhelye: 6453 Bácsbokod, Honvéd utca 34.
A megbízás időtartama: határozatlan idő
(7) A kezelő szerv tagjának bejegyzése:
Neve: Hajdú Lili Anna kuratóriumi tag
Anyja neve: Schmidt Anna Franciska
Lakóhelye: 6453 Bácsbokod, Dózsa György utca 97.
A megbízás időtartama: határozatlan idő
(8) a kezelő szerv tagjának módosítása:
Neve: Huszti Lászlóné kuratóriumi tag
Anyja neve: Viszmeg Margit
Lakóhelye: 6453 Bácsbokod, Borsódi utca 53.
A megbízás időtartama: határozatlan idő
(9) a kezelő szerv tagjának bejegyzése:
Neve: Juhász Viktória Veronika kuratóriumi tag
Anyja neve: Pető Veronika
Lakóhelye: 6454 Bácsborsód, Dózsa György utca 59.
A megbízás időtartama: határozatlan idő
(10) a kezelő szerv tagjának bejegyzése:
Neve: Monori Antalné kuratóriumi elnök
Anyja neve: Bognár Ilona
Lakóhelye: 6453 Bácsbokod, Mátyás király utca 24.
A megbízás időtartama: határozatlan idő
22./ A szervezet elektronikus kapcsolattartási címének bejegyzése: 18349159
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.
Indokolás
A kérelmező jogi képviselője útján a szervezet fent részletezett nyilvántartási adatköreit érintő
változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő. Elektronikus úton benyújtott kérelméhez mellékelte a
jogszabály által megkívánt, a változásbejegyzés alapjául szolgáló, jogszabályoknak megfelelő okiratokat
és nyilatkozatokat.
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Az alapítvány létesítő okirata megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:5.
§-ában, a 3:378. § - 3:404. §-aiban és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) írt törvényi
előírásoknak.
A bíróság a változás bejegyzését a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdése szerint alkalmazott
30. § (1) bekezdése alapján rendelte el.
Amennyiben a szervezet nyilvántartott adatában változás következik be, azt a változástól számított 60
napon belül a törvényszéknek be kell jelenteni. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság az alapítót
10.000 forinttól 900.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja.
A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.
Kecskemét, 2021. december 6.
(bélyegző)

Dr. Erdei Attila
bírósági titkár
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