Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
l.Kny.60.072/2009/6. szám

Kiegészítő végzés 8. szám alatt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, a dr. Nádas Gábor ügyvéd (Nádas
Ügyvédi Iroda 1132 Budapest, Victor Hugo u. 4l.) által képviselt SZENT
LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány (5000 Szolnok,
.)
nyilvántartásba és közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránti eljárásában
meghozta a következő

végzést:

A megyei bíróság a SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány elnevezésü
alapítványt, melynek
székhelye: 5000 Szolnok, .
képviselője: Dr. Kató Ernő Géza

célja: Az alapítvány célja hátrányos helyzetüek, gyermekek, idősek, bajba jutott
és más rászoruló emberek eseti és rendszeres támogatása elsősorban, de nem
kizárólag adományokkal.
célja szerinti besorolása: 8 (szociális tevékenység)
az alapítvány típusa: alapítvány
vagyonfelhasználási módja: Az alapítvány vagyona teljes egészében, beleértve
az alapító és csatlakozók által adott vagyont és a kamatokat is, teljes mértékben
felhasználható.
jellege: nyílt alapítvány
a kezelő szervezet tagjai:
Dr. Kató Ernő Géza, elnök
Dobson Tibor, tag
Dr. N emesvári Márta, tag
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az alapító okirat kelte: 2009. július 28. napja
1128. nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vette.
A megyei bíróság elrendeli az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
Közhasznú szervezet a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye,
melyet írásban, három példányban, a Debreceni Ítélőtáblához címezve, a JászNagykun-Szolnok Megyei Bíróságon lehet benyújtani. Az ítélőtábla előtti
eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás:

Dr. Bursits Tibor alapító a 2009. július 28. napján kelt alapító okiratban tartós
közérdekű célra 300.000.- (azaz háromszázezer) Ft induló vagyonnallétrehozta
a SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány elnevezésű alapítványt, majd
kérelmet terjesztett elő a megyei bíróságon az alapítvány nyilvántartásba vétele
iránt.
Ezzel egyidejűleg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi Cl.VI. törvény
(Ksztv.) 2. § /2/ bekezdése alapján kérelmet terjesztett elő az alapítvány
közhasznú szervezetként történő közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt.
Az alapító kéreiméhez csatolta az alapító okiratát, a kezelő szervezet tagjainak,
valamint a felügyelő bizottság tagjainak feladatvállaló és a jogszabályban
meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát, az alapítói jogok
gyakorlására kijelölt személyelfogadó nyilatkozatát, a pénzintézeti igazolást az
alapítvány rendelkezésére bocsátott pénzösszegről, a székhelyhasználat jogcímét
igazoló okiratot, valamint az ügyvédi meghatalmazást.
A kérelemhez csatolt alapító okirat a Ptk. 74/B. § ll/ bekezdésében foglalt
tartami követelményeknek és a Ksztv. rendelkezéseinek megfelel, az alapító az
alapítványt tartós közérdekű célra hozta létre, ezért a megyei bíróság a Ptk. 74/A.
§ /2/ és /4/ bekezdése és a Ksztv. 22. § /3/ bekezdése alapján a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
A végzés rövidített indokolás a a Polgári perrendtartásról
törvény 221. § /3/ bekezdésén alapul.

szóló 1952. évi Ill.
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1.Kny.60.072/2009/6.

szám

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § 11/ bekezdés ej
pontja alapján illetékmentes.

Sz o 1n ok, 2009. október 26.

Dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén sk.
bírósági titkár

Záradék:

A megyei bíróság megállapítja, hogya
l.Kny.60.072/2009/6.
számú végzése
emelkedett.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2009. november 18. napján jogerőre

Sz o 1no k, 2009. november 18.

A kiadmány hiteléül:
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Kny.60.072/2009/8. szám

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, a dr. Nádas Gábor ügyvéd (Nádas
Ügyvédi Iroda 1132 Budapest, Victor Hugo u. 41.) által képviselt SZENT
LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány (5000 Szolnok,
,
nyilvántartásba és közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránti eljárásában
meghozta a következő

végzést:

A megyei bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2009. október 26.
napján 1.Kny.60.072/2009/6. sorszám alatt meghozott végzésének rendelkező
részét az alábbiak szerint egészíti ki:
Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy: Dr. Nyéky Tamás Boldizsár

A kijelölés feltétele az alapító halála, cselekvőképtelenné válása.
Egyebekben a rendelkező rész változatlan.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye,
melyet írásban, három példányban, a Debreceni Ítélőtáblához címezve, a JászNagykun-Szolnok Megyei Bíróságon lehet benyújtani. Az ítélőtábla előtti
eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás:

A kérelmező 2009. augusztus ll. napján kérelmet terjesztett elő a megyei
bíróságon az alapítvány nyilvántartásba és közhasznú szervezetként történő
közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt.
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A megyei bíróság a 6. sorszámú végzésével az alapítványt nyilvántartásba vette,
valamint ezzel egyidejűleg közhasznú szervezetként történő közhasznúsági
nyilvántartásba vételét is elrendelte.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2009. november
végzés kiegészítése iránt terjesztett elő kérelmet.

13. napján a

A megyei bíróság megállapította, hogy a kérelmező a 12/1990. (VI. 13.) IM.
rendelet szerinti nyomtatványon az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy
nevének, lakóhelyének, illetőleg a kijelölés feltétel ének nyilvántartásba vétele
iránt is terjesztett elő kérelmet, azonban a bíróság a 6. sorszámú végzésében erről
nem rendelkezett.
Fentiekre, valamint arra figyelemmel, hogy az IM. rendelet 1. számú
mellékletének 2.ba.-bb'/ pontjai alapján a nyilvántartásba szükség szerint
bejegyzendő adat alapítói jogok gyakorlására kijelölés esetén az alapítói jogok
gyakorlására kijelölt személy neve, lakóhelye és a kijelölés feltétele, a megyei
bíróság a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény 226. §-a alapján
alkalmazandó Pp. 225. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.

Sz o 1n ok, 2009. november 16.

A kiadmány hiteléül:

