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vÉcZÉ,s

A Székesfehérvári Törvényszék elrendeli a 07_01-0000165. sorszám alatti Élő kövek Alapítvány
nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejegyzését az alábbiak szerint:

1.l Az alapítvány képviseletében vá|tozás következett be.

|.1'l A képviselői listából Surányi Gábor (8056 Bakonycsernye, l1júság utca 50') kuratóriumi elnök
képviselőt torli'

1 .2.l A képviselők listájába bejegyzi:

Szabó János kuratóriumi elnököt
Anyja születési neve: Simek Julianna
Lakcíme: 8056 Bakonycsernye' József A. utca7.
A képviseletijog gyakorlásának módja: önálló
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képv i se lő i me gb ízás időtartarn a : határ ozat|an

2.l A kuratórium összetételében változás következett be.

2.l.l A kuratóriurni tagok liStájából törli:

2.1J.l Skrabák Zoltánkuratóriumitagot a kuratóriumitagok listájából törli.
2.I.2.l Kaviczki \4ariann kuratóriumi tagot a kuratóriumi tagok liStájából törli.

2.2.l A kuratóriumi tagok listájába bejegyzi:

2.2.t.l Surányi Gábor kuratóriumi tagot
Anyja születési neve: Ruzicska Borbála
Lakcírne: 8056 Bakonycsernye' Ifjúság utca 50.
A megbízás időtartama: határozatlan

2.2.2.l Szvitek Ákosné kuratóriumi tagot
Anyja születési neve: Hanzli Ilona
Lakcírne: 8056 Bakonycsernye' Petőfi S. utca 27lD.
A megbízás időtartarna: határozatlan

3.l A nyilvántartásban szereplő kuratóriumi tagok adatai további adatokkal egészül ki:

3.I.l Csernyin Sándor kuratóriumi tag
Anyja születési neve: Fidrich Julianna
A me gbízás időtartama : határozat|an

3.2.l Benis János kuratóriumitag
Anyja születési neve: Temesi Anna
A rnegbízás időtartarna: határozatlan

4.l Az alapítő okirat módosítás kelte: 2017. október 30.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak rneghozatala alapjául szolgáló
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a
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végzés rendelkezésttartaLmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet
ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt aszeryezet székhetye szerint illetékes törvényszék előtt. A
per megindításának a végzés országos névjegyzékben történo közzétételétől számított hatvan napon
belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztésse l jár.

Indokolás

Az a|apítő az alapítvány képviseletét és a kuratórium öSszetételét érintő váItozás átvezetése, va|amint az
alapítő okirat 2017. október 30-i keltezésének nyilvántartásba vétele iránt terjesztettek elő kérelmet a
törvényszékhez. A kérelméhez mellékelte a jogszabály á|ta| rnegkívánt, a vá|tozásbejegyzés alapjául
szolgáló okiratokat és nyilatkozatokat, amelyek megfelelnek a2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:5. $-ban, a
3:378. $- 3:404. $-ban, a2006. évi LXV. törvényben és az Ectv-ben írt törvényi előírásoknak.

A bíróság a változás bejegyzését a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefiiggő
eljárási szabályokról szóló 20l1. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37.$ (1) bekezdés szerint alkalmazott
30.$ (l) bekezdése alapján rendelte el.

A fellebbezésijogot a Cnytv. 46lA. $ (1) bekezdése zárja ki.

Székeslehérvár,20 l 8. lebruár 8.

dr. Kollárné dr. Varga Beáta s.k.
bírósági titkár
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