Veszprémi Törvényszék
8.Pk.60.185/1993/36.
A Veszprémi Törvényszék a Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda (eljár: Dr. Földesi Csaba ügyvéd,
8200 Veszprém, Szabadság tér 8.) által képviselt Óbudavár Község Önkormányzata által
létrehozott Óbudavári Alapítvány az Emberért, Családért, Községért és Hazáért
elnevezésű közalapítvány (megyei nyilvántartási szám: 19-01-0000516) adataiban
bekövetkezett változások bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében
meghozta a következő
végzést:
A törvényszék a csatolt okiratok alapján megállapítja, hogy a közalapítvány
neve:

Óbudavárért Közalapítvány – módosítva

székhelye:

8272 Óbudavár, Fő utca 18/1. – módosítva

pontosított célja:

képviselői:

„Az Óbudavár községben élő polgárok, családok, valamint más
Óbudavárhoz kötődő, Magyarország határain belül élő magyar
állampolgárok és határainkon kívül élő magyar nemzetiségű
polgárok, s ezáltal a község és Magyarország, illetve a magyarság
fejlődését elősegíteni. Anyagi támogatással segíteni mindazokat –
függetlenül a Közalapítványhoz kapcsolódó esetleges tagsági
viszonytól – a magán- vagy jogi személyek, civil szervezetek,
egyházak részéről induló, a közhasznúság feltételeinek megfelelő
tevékenységeket, vállalkozásokat, beruházásokat és polgári
kezdeményezéseket, amelyek a fenti célt hivatottak szolgálni.” –
módosítva
Némethy Kornélia Éva (an.: Galántha Kornélia) – törölve
Kövi Tiborné kuratórium elnöke – bejegyezve
(lakcím: 1105 Budapest, Cserkesz utca 32.; anyja születési neve:
Kolompár Katalin; adóazonosító jele: 8338113212; megbízásának
időtartama: határozatlan; képviseleti jogának terjedelme: általános;
képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló, kivéve bankszámla feletti
rendelkezési jog)
Mohos Ottó Mihály kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 8272 Óbudavár, Irtás dűlő 252.; anyja születési neve: Mohos
Irén; adóazonosító jele: 8280291318; megbízásának időtartama:
határozatlan; képviseleti jogának terjedelme: különös; képviseleti joga
gyakorlásának módja: együttes; ügycsoport: bankszámla; képviselőtárs:
Kövi Tiborné kuratóriumi elnök)
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Luzsica Lajos kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 1015 Budapest, Batthyány utca 4.; anyja születési neve:
Jaszenovics Ágnes; adóazonosító jele: 8299972337; megbízásának
időtartama: határozatlan; képviseleti jogának terjedelme: különös;
képviseleti joga gyakorlásának módja: együttes; ügycsoport:
bankszámla; képviselőtárs: Kövi Tiborné kuratóriumi elnök)
A képviseleti jog gyakorlásának részletei:
A közalapítvány általános és önálló képviseletére a kuratórium elnöke jogosult, azonban
a bankszámláról történő rendelkezéshez az elnök és valamely kuratóriumi tag együttes
aláírása szükséges.
A közalapítvány
kuratóriumának tagjai:
Kövi Tiborné kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 1105 Budapest, Cserkesz utca 32.; anyja születési neve:
Kolompár Katalin; megbízásának időtartama: határozatlan)
Mohos Ottó Mihály kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 8272 Óbudavár, Irtás dűlő 252.; anyja születési neve: Mohos
Irén; megbízásának időtartama: határozatlan)
Luzsica Lajos kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 1015 Budapest, Batthyány utca 4.; anyja születési neve:
Jaszenovics Ágnes; megbízásának időtartama: határozatlan)
alapító okirata módosításának időpontja:

2016. augusztus 29.

Egyebekben a törvényszék az alapító okiratnak a 2013. évi V. törvénynek megfelelő
módosítását
t u d o m á s u l

v e s z i ,

és azt a közalapítvány iratanyagánál elhelyezi.
A bírósági nyilvántartást érintő módosítást a nyilvántartáson átvezeti, egyben az országos
nyilvántartást vezető Országos Bírósági Hivatalt, valamint a törvényességi ellenőrzést
gyakorló Veszprém Megyei Főügyészséget értesíti.
A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblának címzett,
de a Veszprémi Törvényszéknél elektronikusan benyújtható fellebbezésnek van helye. Az
ítélőtábla előtti eljárásban jogi képviselet kötelező.
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Indokolás
Az alapító a közalapítvány nevében, székhelyében továbbá a képviseletre jogosultak és a
kuratóriumi tagok személyében bekövetkezett változással összefüggésben módosította az
alapító okiratot, illetve felülvizsgálva annak rendelkezéseit, hozzáigazította azt a 2013. évi V.
törvény (új Ptk.) rendelkezéseihez, majd ennek tényét bejelentette a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdésében és az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11. §-ban foglalt
kötelezettsége alapján.
A bíróság a benyújtott okiratok és a Cnytv. 38. §-a, az 53. § (1) bekezdése, valamint az új Ptknak a jogi személy általános szabályai című első része és az alapítványra vonatkozó hatodik
része alapján azt vizsgálta, hogy az alapító okirat, illetve annak módosítása megfelel-e a
vonatkozó jogszabályoknak.
Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a
közalapítvány új nevét, székhelyét, képviseletére jogosultak adatait, a kuratórium új tagját, a
korábbi kuratóriumi tagok hiányzó adatait, valamint a létesítő okirat keltét a Ptk. 3:13. § (1)
bekezdés szerint nyilvántartásba vette, illetve az alapító okiratnak az új Ptk-nak megfelelő
módosítását tudomásul vette. A bíróság a kérelemben foglaltakkal szemben Lukács Marianne
korábbi kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásból való törléséről nem rendelkezett, tekintettel
arra, hogy fent nevezett nem szerepelt a nyilvántartásban. A bíróság a kuratóriumi elnök
vonatkozásában a képviseleti jog gyakorlásának módjaként „általános”, míg a képviseleti jog
terjedelmeként „önálló” képviseleti jogról rendelkezett az alapító okiratban foglalt
rendelkezéssel összhangban.
A közalapítvány az alapító okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vételét követően
csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.
A bíróság a kérelemben foglaltakon túl a Cnytv. 107. § (3) bekezdés alapján a közalapítvány
pontosított célját a rendelkezésre álló iratok alapján hivatalból módosította a bírósági
nyilvántartásban.
A végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság intézkedik a változásnak a bírósági
nyilvántartáson való átvezetése iránt. A törvényszék a változásról a Cnytv. 33. § alapján
értesíti a törvényességi ellenőrzést gyakorló Veszprém Megyei Főügyészséget.
A végzés ellen a Cnytv. 5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdése
alapján fellebbezésnek van helye.
Veszprém, 2016. október 24.
dr. Szántay Bernadett
bírósági titkár

