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V É G Z É S 

 

A Székesfehérvári Törvényszék elrendeli a 07-01-0000085. sorszám alatti „Iskolánkért, iskolai 

tábor létesítésért” Alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejegyzését az 

alábbiak szerint: 

 

1. Az alapítvány célja az alábbiak szerint módosul, kiegészül:  

 

a) A Szentkatalin / Képespuszta Fő utca 7. szám alatt lévő tábor (215. 

hrsz. és 216/2 hrsz.) fenntartása, fejlesztése. Az alapítvány által szervezett 

táborok célja az Arany János Általános Iskola diákjainak táboroztatása, 

nevelése (közösségfejlesztés; egészséges életmódra nevelés; mozgásban 

gazdag, sportos életvitelre nevelés) és oktatása, képességfejlesztése 

(kiemelten: a rajztagozatosok alkotótáboraiban folyó tehetséggondozás), 

az ismeretterjesztés. 

b) Hozzájárulni a kiemelkedő képességű, a különböző tanulmányi 

versenyeken résztvevő, valamint a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi 

körülmények között élő tanulóink táboroztatásához, amennyiben az 

alapítvány táborát veszik igénybe. 

c) A Dunaújvárosi Járás területén tevékenykedő diákönkormányzatok 

által szervezett, a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, 

ismeretterjesztést szolgáló programok támogatása. 

 

2. Az alapítvány székhelye: 2458 Kulcs, Fecske utca 13. 

3. Az alapító okirat módosítás kelte: 2021. december 29. 

4. A kuratórium összetételében változás következett be. 

 

4.1. A kuratórium tagjai közül törli: 

- Dancs Esztella, kuratóriumi tag 

 

 

4.2.  Az alapítvány kuratóriumi tagjai közé bejegyzi: 

- Molnár Tamás, kuratóriumi tag 

- anyja neve: Feke Éva 

- lakcíme: 2234 Maglód, Bercsényi utca 28. 

- a megbízás időtartama: határozatlan 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló 

eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, 

akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a 

szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes 

törvényszék előtt. A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől 

számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

Az alapító képviselő útján az alapítvány nyilvántartott adatában bekövetkezett változások átvezetése 

iránt terjesztett elő kérelmet a törvényszékhez.  Az alapítvány célját az alapító nem csak az Arany 

János Iskola, hanem a Dunaújvárosi Járás területén tevékenykedő diákönkormányzatok által 

szervezett, a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést szolgáló programok 

támogatásával bővítette. A bíróság a célok körének bővítését engedélyezte tekintettel arra, hogy az 
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nem veszélyezteti az eredeti alapítványi célok elérését, továbbá ahhoz szorosan kapcsolódik. 

(Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. május 18-19-ei Országos Tanácskozásának 37. állásfoglalása) 

 

A kérelmező a kérelemhez mellékelte a jogszabály által megkívánt, a változásbejegyzés alapjául 

szolgáló okiratokat és nyilatkozatokat, amelyek megfelelnek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:5.§-ban, 

a 3:378.§- 3:404.§-ban és az Ectv.-ben írt törvényi előírásoknak.  

 

A bíróság a változás bejegyzését a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37.§ (1) bekezdés szerint alkalmazott 

30.§ (1) bekezdés alapján rendelte el. 

 

A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdés zárja ki. 

 

Székesfehérvár, 2022. március 31. 

 

 

                      dr. Péter-Szabó Petra   

                                   bírósági titkár 
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