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A Miskolci Törvényszék dr. Barzó Tímea (3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 36. I/1. szám alatti
székhelyű)  ügyvéd által  képviselt  Kalna  Zsolt  tartományfőnök  által  képviselt  Római
Katolikus Nagyboldogasszony Plébánia (3525 Miskolc, Hősök tere 5. szám alatti székhelyű)
alapító kérelmére,  korábban  fenti  számon nyilvántartásba  vett  „Éltető  lélek”  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 2016. szeptember hó 05. napján elektronikus úton
érkezett kérelemhez csatolt – az alapítvány 2016. július hó 22. napján kelt alapító okiratát.

Továbbá  a  törvényszék  nyilvántartásba  veszi ezen  keltezésű  alapító  okiratban  foglalt
módosításokat, amely szerint; dr. Várhelyi Krisztina elnöki tisztsége, alapítványi képviseleti
jogosultsága lemondása folytán megszűnt.

A kuratórium új elnöke, az alapítvány új képviselője és egyben új tagja:

dr. Szabó Tóth Kinga
anyja neve: Sólyom Enikő
3530 Miskolc, Kont I. u. 10. fszt. 1/A.
adóazonosító jele: 8394072593

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános

Az új kuratóriumi elnök bankszámla feletti rendelkezésének joga együttes (dr. Várhelyi
Krisztina titkárral)

A kuratórium új titkára és egyben a kuratórium tagja továbbra is:

dr. Várhelyi Krisztina
anyja neve: Németh Ilona
3516 Miskolc, Meredek köz 5.
adóazonosító jele: 8279643303

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános

Az  új  kuratóriumi  titkár  és  egyben  tag  bankszámla  feletti  rendelkezési  jogának
gyakorlása együttes a kuratórium elnökével (dr. Szabó Tóth Kingával).
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A kuratórium új tagja:

dr. Török Márton
anyja neve: Dabasi-Halász Borbála
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 50. 6/3.

A kuratórium tagjai továbbra is:

dr. Takács János
anyja neve: Spisák Mária
3525 Miskolc, Fábián u. 1.

és

Molnár György
anyja neve: Schirger Erzsébet
3525 Miskolc, Feszty Árpád út 11/b.

A kuratórium valamennyi tagjának – köztük a kuratórium elnökének is, valamint az új és
régi tagoknak is – megbízatása, valamint tagsági viszonyának időtartama határozatlan.

Az alapítvány székhelyének megváltozott, új címe:
3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 3.

Az alapítvány célja az alábbi szavakkal bővül ki:

„...
A  szociálisan  rászoruló  diákok  nyári  táborozásának  szervezése,  a  táborozás  anyagi
támogatása,  sporteszközök,  felszerelések  beszerzéséhez  anyagi  hozzájárulás,  ösztöndíj és
egyéb szociális segítségnyújtás.

Az egyetemes és magyar kultúra értékeinek megismerését célzó  tudományos tevékenység,
kutatás,  rendezvények,  konferenciák,  táborok  anyagi  támogatása,  kultúrcsoport
működtetése.  A  nevelést,  hagyományőrzést  szolgáló  könyvek,  kiadványok,  pályázatok,
ismeretterjesztő  anyagok  megjelentetéséhez  való  anyagi  hozzájárulás  és  terjesztés
elősegítése.”

Az   alapítvány új közhasznú tevékenységei:
tudományos tevékenység, kutatás

A törvényszék az alapító okirat keltezésén és ezen keltezésével keletkezett változásokon túl
tudomásul  veszi  az  alapítvány  bírósági  nyilvántartásba  bejegyzett  adatait  nem  érintő
módosításait.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Debreceni Ítélőtáblához címzett,
de  a  Miskolci  Törvényszéknél  benyújtható  fellebbezésnek  van  helye.  Az  elektronikus
eljárásra  kötelezett,  vagy  azt  választó  fél  a  fellebbezését  kizárólag  elektronikus  úton
terjesztheti  elő  az  erre  a  célra  rendszeresített  formanyomtatványon.  Egyéb  esetben  a
fellebbezést írásban, három egyező példányban kell benyújtani.
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Az ítélőtábla előtti jogorvoslati eljárásban a fellebbező fél számára kötelező a jogi képviselet.

                   
                   I n d o k o l á s :

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Bíróság  1998.  év  december  hó  16.  napján  jogerőre
emelkedett 5. sorszám alatti végzésével vette nyilvántartásba az alapítványt alapító kérelmére,
mint közhasznú jogállású civil szervezetet.

Ezt  követően  a  Miskolci  Törvényszék  2014.  október  hó  13.  napján  kelt  és  2014.
november  hó  05.  napján  jogerőre  emelkedett  14.  sorszám  alatti  végzésével
megállapította, hogy az alapítvány 2014. szeptember hó 26. napján kelt alapító okirata
megfelel  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről  és támogatásáról  szóló  2011. évi CLXXV. törvény közhasznú jogállásra
vonatkozó VII. fejezetében foglaltaknak, így az alapítvány jogállása továbbra is maradt
megszakítás  nélkül  közhasznú,  illetőleg  megállapította  a  törvényszék  azt  is,  hogy  az
alapítvány szintén ugyanezen keltezésű, azaz 2014. szeptember hó 26. napján kelt alapító
okirata megfelel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltaknak.

A  törvényszék  az  alapító  –  jogi  képviselője  útján  –  2016.  szeptember  hó  05.  napján
elektronikus  úton  benyújtott  16.  sorszámú  kérelme  és  annak  mellékletei  alapján  –
figyelemmel  továbbra  is a  Polgári  törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvényben
(továbbiakban:  Ptk.)  foglaltakra  is  –  nyilvántartásba  vette a  kuratórium  személyi
összetételében, a kuratóriumi tagok megbízatása, illetőleg tagsági viszonyának időtartamában,
az  alapítvány  képviseletében  –  beleértve  a  bankszámla  feletti  rendelkezési  jogot  is  –,  az
alapítvány  székhelyében  szereplő  címében,  továbbá  az  alapítvány  céljaiban  bekövetkezett
változásokat.  Nyilvántartásba vette továbbá az összes kuratóriumi tag édesanyjának neveit,
továbbá az alapítvány új közhasznú tevékenységeit, továbbá pedig az új kuratóriumi elnök és
titkár adóazonosító jeleit.

A törvényszék az alapítvány céljai tekintetében figyelemmel volt a Ptk. 3:393. § (1) és (2)
bekezdéseiben foglaltakra, így az alapítvány céljainak 6 szóval történő bővülése tekintetében
megállapította,  hogy az  nem sérti  a  Ptk-ban foglaltakat.  Ezáltal  az  alapítvány céljainak 6
szóval történő bővítése továbbra is összhangban marad az alapítvány céljával, így nem sérti
ezen pár szóval történő bővítés az alapítvány további működését nem veszélyezteti.

Tudomásul  vette továbbá  a  törvényszék  az  alapító  okirat  keltezésén  túli  változásokkal  a
további,  az  alapítvány bírósági  nyilvántartásba  bejegyzett  adatait  nem érintő módosításait,
amely  az  alapító  okiratának  az  alapítvány  vagyon  és  felhasználásának,  valamint  a
kuratórium hatáskörének szabályaiban történő módosításokra vonatkoznak.

A törvényszék a végzés meghozatala során figyelemmel volt  2014. március hó 15. napján
hatályba  lépett  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény harmadik  könyvének
hatodik részében foglaltakra, továbbá az  egyesülési jogról, közhasznú  jogállásról, valamint a
civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvényben
foglaltakon túl  figyelemmel  volt  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályaira is. 
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A végzés  elleni  fellebbezési  jog a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az ezzel
összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (továbbiakban:  civil
törvény) 5. § (1) bekezdésén alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén, míg a kötelező jogi
képviseletről szóló tájékoztatás a Pp. 73/A. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

Miskolc, 2016. október hó 19. napján

dr. Demeter Gabriella sk.
törvényszéki titkár

A kiadmány hiteléül:

Szolnoki Edina
törvényszéki írnok
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