
Miskolci Törvényszék
15.Pk.1504/1998/11.szám

A Miskolci  Törvényszék  Szalay  Zsuzsanna (3431 Vatta,  Táncsics  utca  15.  szám alatti  lakos)
alapítói  jogok  gyakorlója kérelmére,  korábban  fenti  számon  nyilvántartásba  vett  VATTAI
GYERMEKEKÉRT,  IFJÚSÁGÉRT  Alapítvány alapító  okirata  módosításainak  bírósági
nyilvántartásba vételére irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A törvényszék nyilvántartásba veszi – a törvényszékhez 2019. május hó 09. napján elektronikus
úton  érkezett,  8.  sorszám  alatti  kérelem  alapján  megindított  nemperes  eljárásban  –  a
hiánypótlási  eljárást követően – a törvényszékhez 2019. június hó 17. napján – 10. sorszám
alatti kérelemhez csatolt – az alapítvány 2019. június hó 15. napján kelt alapító okiratát.

Továbbá  a  törvényszék  nyilvántartásba  veszi ezen  keltezésű  alapító  okiratban  foglalt
módosításokat, amely szerint;

Kovalik  Mihályné  kuratóriumi  tagsága,  titkári  tisztsége  és  alapítványi  képviseleti
jogosultsága lemondása folytán megszűnt. 

A kuratórium új tagja és egyben új képviselője: 

Báthoriné Juhász Mariann
anyja neve: Molnár Marianna
3426 Borsodgeszt, Petőfi utca 36. szám 

Az új kuratóriumi tag képviseleti jog gyakorlásának módja:        önálló
Az új kuratóriumi tag képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános

Az alapítvány bankszámlája felett az új kuratóriumi tag önállóan jogosult rendelkezni. 

Báthoriné  Juhász  Mariann  új  kuratóriumi  tag  és  egyben  új  alapítványi  képviselő
megbízatásának, valamint tagsági viszonyának kezdete 2019. április hó 11. napja, míg vége
határozatlan. 

Tóth-Kovács Mónika továbbra is maradó kuratóriumi elnök és egyben alapítványi képviselő
megváltozott neve: 

Kovács Mónika

A kuratórium új titkára, egyben továbbra is maradó tagja és képviselője:

Kőmíves Mariann
anyja neve: Polyák Mária
3431 Vatta, Damjanich utca 14. szám 
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A kuratórium elnöke, az alapítvány képviselője és a kuratórium tagja továbbra is:

Kovács Mónika
anyja neve: Szekeres Éva
3431 Vatta, Virág utca 2. szám 

Megbízatásának, valamint tagsági viszonyának kezdete: 2016. február hó 15., míg vége továbbra
is határozatlan. 

Kuratórium elnökének  képviseleti  jog  gyakorlásának  módja  és  annak  terjedelme  továbbra  is:
önálló és általános.

Az alapítvány bankszámlája felett kuratórium elnöke továbbra is önállóan jogosult rendelkezni. 

A kuratórium új titkára és egyben továbbra is maradó tagja és alapítványi képviselője:

Kőmíves Mariann
anyja neve: Polyák Mária
3431 Vatta, Damjanich utca 14. szám 

A titkári  megbízatásának  a  kezdete  2019.  április  hó  11.  napja,  míg  vége  kuratóriumi
tagságával és alapítványi képviseleti jogosultságával egyetemben: határozatlan.

Kőmíves Mariann továbbra is maradó kuratóriumi tag és alapítványi képviselő képviseleti  jog
gyakorlásának  módja  továbbra  is  önálló  és  általános,  míg  az  alapítvány  bankszámlája  felett
továbbra is önállóan jogosult rendelkezni. 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

                   
Miskolc, 2019. június hó 18. napján

dr. Demeter Gabriella s.k.
   törvényszéki titkár

A kiadmány hiteléül:

Némethné Égerszegi Judit
tisztviselő 
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