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A Veszprémi Törvényszék a Dr. Perger Orsolya ügyvéd (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 

10. 1/104.) által képviselt Barnag Jövőjéért Alapítvány (8291 Barnag, Fő utca 33.; megyei 

nyilvántartási száma: 19-01-0001648) adataiban bekövetkezett változások bírósági 

nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

A törvényszék a csatolt okiratok alapján megállapítja, hogy az alapítvány 

 

 

képviselői: Debreczeni Lászlóné tag (an.: Jung Mária) – módosítva 

(képviseleti jogának terjedelme: különös; ügycsoport: bankszámla 

feletti rendelkezési jog; képviseleti jog gyakorlásának módja: 

együttes) 

 

Dr. Szilágyiné dr. Kósa Anikó elnök – bejegyezve 

(lakcíme: 8291 Barnag, Fő utca 19.; anyja születési neve: Kővári 

Magdolna; megbízásának időtartama: határozatlan; képviseleti 

jogának terjedelme: általános; képviseleti jog gyakorlásának módja: 

önálló; kivéve: bankszámla feletti rendelkezési jog) 

 

képviselője változatlanul: Dienes Melinda tag 

 

 

alapító okirata módosításának időpontja:  2020. március 5. – módosítva 

 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

A bíróság egyidejűleg intézkedik a végzésnek az országos névjegyzék útján való közzététele 

iránt. 

 

I n d o k o l á s 

 

Az alapítói jogok gyakorlója jogi képviselője útján a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 

és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § 

(1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján bejelentette és okirattal igazolta, hogy az 

alapítvány nyilvántartási adataiban változás következett be. A változás az alapítvány létesítő 

okiratának módosítását érintette. Bejelentették továbbá a képviseletre jogosult elnök személyét. 
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A bíróság – a benyújtott kérelem és a Cnytv. 37-38. §-a, 53. § (1) bekezdése, valamint a 2013. 

évi V. törvénynek (új Ptk.) a jogi személy általános szabályai című első része és az alapítványra 

vonatkozó hatodik része alapján – azt vizsgálta, hogy az alapító okirat módosítása, valamint a 

jelen módosítással érintett alapító okirati rendelkezések megfelelnek-e a jogszabályoknak. Az 

alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezéseit hatáskör hiányában nem vizsgálhatta 

[Cnytv. 38. § (3) bekezdés]. 

 

Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és az alapítvány 

létesítő okiratának keltét a Ptk. 3:13. § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vette. 

 

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki. 

 

Veszprém, 2020. április 8. 

 

dr. Horváth Dalma 

bírósági titkár 
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