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Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest, Markó u.27.
16.Pk. 63286t1990t39

VEGZES

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01.0|-0000274 sorszám alatt nyi|vántartásba vett
Ú1 Etoaooművészeti Alapítványra vonatkozó alábbi változások nytlvántartásba bejegyzését,
és a nyilvántartás kiegészítését'

t.l Az alapítvány vagyonfelhasználási módjával a nyilvántartás kiegészül:
Bejegyezve:
Lz a|apítvényi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat a|apjfu a kuratórium egyszení szótöbbséggel dönt.

2.l Az alapítvány vagyonfelhasználásának mértékével a nyilvántartás kiegészül:

Az a|apitványi célra az a|apitáskori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az a|apítást
követően az a|apítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege Vagy a természetben
nyúj tott adomány fordítható.

3,l Az alapítvány képviselete megváltozott

Az új képviselő neve és lakcíme:

dr' Angelus Iván an.:Vidor Edit (1036 Budapest, Lajos u. 49la.)

A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános, önálló

Grencsó István képvi seleti jo ga v áitozatlan.

4.l Akeze|ő szerv iisszetétele megváltozott

Kurucz Adrienne, Szabó Gusztáv kuratóriumi tagsága megszűnt.

Angelus lván, Grencsó István, Zsiga Kis Andrea kuratóriumi tagsága vá|tozat|an.

5.lAz a|apító okirat módosításának időpontjaz 20L6' év október 1.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A végzés vagy annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás' illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész' valamint az, akire a végzés rendelkezést
tarta|maz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a



végzés hatályon kívül helyezése iránt a szewezet székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt. A per megindításának a jelen végzés országos névjegyzékbe történt kozzététe\étőI
számitott hatvan napon belülvan helye. A határidő elmulasztása jogvesztő.
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Az a|apítő kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett változások
nyi|v ántartétson történő átvezetése iránt.

A bíróság hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt, mivel a beadvány nem felelt meg mindenben a
törvényi előírásoknak. A kérelmező abiánypótlásnak eleget tett. A bíróság ezt ktivetően a
becsatolt iratok a|apján megállapította, hogy a|rére\mezettvá|tozás megfelel a vonatkozó
törvényekben fo glaltaknak.

Ezért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezze| összefuggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXX. torvény 2.$ b) ponda alapján a rendelkező részben
fo glaltak szerint hatát ozott.

A fellebbezést a Cnytv. 46lA.$ (1) bekezdése zárja ki. A végzés jogerőre emelkedését a
Cnytv. 5.$ (1) bekezdése szerint aIka|mazandó Pp. 228. s (1) bekezdése haIátozza meg. A
perindításról történő tájékoztatás a Cnyrv. 46lA.$ (1) és (2) bekezdésén alapul' A végzés a
www.birosag.hu weboldalon a civil szervezetek országos névjegyzékébe kerülkozzététeke.

Budapest, 2017, május 2'
dr. Fekete ndikó Annamária s.k.

bírósási titkár
A kiadmánv hitelétil
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