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VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-01-0010453. sorszám alatt nyilvántartásba vett
A Jobb Életért, A Jobb Emberért Alapítványra vonatkozó alábbi változások
nyilvántartásba bejegyzését, és a nyilvántartás kiegészítését.
1./ Az alapítvány székhelye megváltozott:
Az alapítvány új székhelye: 8694 Hács, Kossuth u. 11.
2./ A kezelő szerv elnevezése megváltozott:
Törölve:kuratórium
Bejegyezve:kurátor
3. A kezelő szerv összetétele megváltozott:
Dr. Győrffy Zsuzsanna, Pető Gábor kuratóriumi tagsága megszűnik.
Koncz Balázs kuratóriumi tagsága változatlan.
4. Az alapítói jogok gyakorlója:
Bejegyezve:
alapítói testületben:
Pető Gábor an.:Dr. Szabó Zsuzsanna (1039 Budapest, Vörösmarty u. 3.)
Kreutz Zsolt an.: Dittler Anna (2316 Tököl, Fácán köz 5.)
Lázár Alpár Tibor an.:Ávéd Enikő Viorica (1033 Budapest, Huszti 9. 3/8.)
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2018.év július 23.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy 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 jelen végzés országos névjegyzékbe történt közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő.
INDOKOLÁS
Az alapító jogi képviselője útján kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett
változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt.
A bíróság megállapította, hogy a kérelem és mellékletei mindenben megfelelnek a vonatkozó
törvényekben foglaltaknak. Ezért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § b) pontja alapján
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A fellebbezést a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdése zárja ki. A perindításról történő tájékoztatás a
Cnytv. 46/A.§ (1) és (2) bekezdésén alapul. A végzés a www.birosag.hu weboldalon a civil
szervezetek országos névjegyzékébe kerül közzétételre.
Budapest, 2018. szeptember 10.
dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

