SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK
Pk.60.058/2014/7. szám

VÉGZÉS
A Szombathelyi Törvényszék elrendeli a PATRONA REGNI-HUNGARIAE ALAPÍTVÁNY - mint
civil szervezet - ügyvezető szerve új tagjainak, és az alapító okirat módosítása időpontjának az
alábbi adatokkal:
Az alapítványi vagyon kezelője a továbbiakban 6 főből álló kuratórium, melynek új tagjai
(Balsai István, Palkovits Balázs, Teveliné Lábas Mária, Tóth Kornélia mellett):
Lábas Sándorné
9561 Nagysimonyi, Jókai utca 17.
anyja születési neve: Lőrincz Erzsébet
megbízás időtartama: határozatlan
Bődi Gábor
9561 Nagysimonyi, Petőfi utca 11.
anyja születési neve: Kovács Éva Mária
megbízás időtartama: határozatlan
Az alapítvány alapító okirata módosításának időpontja: 2018. január 18.
Utasítja a nyilvántartáskezelőt, hogy az adatváltozásokat a végzés jogerőre emelkedését követően az
OBH számítógépes nyilvántartásán vezesse át.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
INDOKOLÁS
A Szombathelyi Törvényszék a 2014. december 22. napján kelt Pk.60.058/2014/2. Szám alatti
végzésével vette nyilvántartásba a PATRONA REGNI-HUNGARIAE ALAPÍTVÁNY elnevezésű
civil szervezetet.
A kérelmező a törvényszékre 2017. december 12. napján érkezett majd hiánypótlást követően 2018.
február 1. napján érkezett kérelmében kérte a civil szervezet ügyvezető szerve új tagja és az alapító
okirat módosítása időpontjának nyilvántartásba vételét. A kérelemhez csatolta az alapítói
határozatot, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, a kezelő szerv új tagjai
összeférhetetlenségre is kiterjedő feladatelvállaló nyilatkozatát, ill. csatolta meghatalmazását.
A kérelem alapos.
A bíróság megállapította, hogy a kérelem és a módosított alapító okirat megfelel az Ectv., Polgári
Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. törvény 3:378.§ - 405.§-ainak, valamint a 11/2012.
(II.29.) KIM rendelet rendelkezéseinek, ezért a civil szervezet ügyvezető szerve új tagjait és az
alapító okirat módosítása időpontját - figyelemmel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37.§ alapján - a
rendelkező részben írtak szerint nyilvántartásba vette.
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A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdés zárja ki.
Szombathely, 2018. február 5.
Dr. Tauber Ákos
bírósági titkár

