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VÉGZÉS
A Győri Törvényszék a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnevezésű, 9023 Győr,
Vasvári P. u. 2-4. (PAM) székhelyű alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változást az alábbiak szerint jegyzi be a nyilvántartásba:
A szervezet képviselőjének neve, lakóhelye, a képviseleti jgg terjedelme„__gyakorlásának
módja, különös képviseleti jgg esetén az ügycsoport megjelölése:
Név, lakóhely: Dr. Horváth Eszter kuratóriumi elnök - 9024 Győr, Örkény István utca
15.
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló, kivéve bankszámla feletti rendelkezési jog
Bankszámla feletti rendelkezési jog: együttes Dr. Dávidovics Sándor kuratóriumi taggal
- 9019 Gyirmót, Ménfői út 48.
Név, lakóhely:
Dr. Dávidovics Sándor kuratóriumi tag - 9019 Gyirmót, Ménfői út 48.
Képviseleti jog terjedelme: különös
Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes Dr. Horváth Eszter kuratóriumi elnökkel
- 9024 Győr, Örkény István utca 15.
Az ügycsoport megjelölése: bankszámla feletti rendelkezési jog
Az alapítvány kezelő szerve:
Elnök:
Tagok:

Dr. Horváth Eszter - 9024 Győr, Örkény István utca 15.
Dr. Dávidovics Sándor - 9019 Gyirmót, Ménfői út 48.
Dr. Tamás László - 9022 Győr, Aradi vértanúk útja 6.
Benák Ferenc - 9023 Győr, Pusztaszeri utca 21.

Egyidejűleg a bíróság megállapítja, hogy dr. Borus Ferenc kuratóriumi tagsága megszűnt.
Az alapító okirat módosításának időpontja:

2014. október 8.

*=l=***

A Győri Törvényszék a szervezetet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján
közhasznú szervezetté minősíti.
A közhasznú jggállás módosításának időpontja:
A jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.
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A végzés ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de a
Győri Törvényszéknél 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
Indokolás
Az alapítók bejelentették a nyilvántartást vezető bíróságnak, hogy módosították az alapító
okiratot, megjelölték a képviseleti jog módjait, megváltoztatták a kezelő szerv összetételét,
ezért kérték a megváltozott adatok nyilvántartáson történő átvezetését.
A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvénynek, ezért a bíróság a változást a nyilvántartásban átvezeti.
A szervezet az Ectv. 75. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kezdeményezte az
Ectv-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. A bíróság megállapította, hogy a
szervezet a létesítő okiratát az Ectv. VII. fejezetében foglaltak szerint átdolgozta és az Ectv.
32. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak közül a szervezet vonatkozásában legalább egy-egy
feltétel teljesül. Mindezekre tekintettel a bíróság az Ectv-nek megfelelő közhasznú jogállás
nyilvántartásba vételét átvezeti.
A végzés részletes indokolását a bíróság - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összeﬁiggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 5. § (1) bekezdése
alapján a Pp. 221. § (3) bekezdésére figyelemmel - mellőzi.
Győr, 2014. november 18. napján

Dr. Potháczki Dóra s.k.
bírósági titkár
4

.
;-- .. _ $ fô,
A kiadmány hiteléijävýj
. »J., fa

{ˇ`
,-ı

/_)
.Í

V

/

×

' ` ` - - - ~ - - - . . . . . . . ..ıJ
,

.

/

ll

/7

,3

`~ _ P

- Š.
ăˇtxk

»ˇ

~`_
'

'

`
\“

r ,.„. 1--»;..

~ tr. L-.

`\`-lv' .,

`*~u`...ı„.ıf

,

//ýll

ˇ

I
ˇ

1

V

