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A Fővárosi Törvényszék a Frank Ignác Alapítvány változásbejegyzési ügyében meghozta az
alábbi

V É G Z É S T:

A bíróság elrendeli a 01-01-0004285. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett fenti
alapítvány nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:

A bíróság elrendeli Dr. Menyhárd Attila képviselőként történő törlését és Dr. Sonnevend Pál
képviselőként történő nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:

Név: Dr. Sonnevend Pál
Anyja neve: Velics Veronika
Lakcíme: 1112 Budapest, Jégcsap utca 5. 2. ajtó
Képviseleti jog terjedelme, módja: Általános, önálló
Megbízás időtartama: Határozatlan

A  bíróság  elrendeli  Dr.  Kecső  Gábor  kuratóriumi  tag  törlését  és  Dr.  Sonnevend  Pál
kuratóriumi tagként történő nyilvántartásba vételét, továbbá Dr. Menyhárt Attila kuratóriumi
tag adatainak a módosítását az alábbiak szerint.

Név: Dr. Sonnevend Pál
Anyja neve: Velics Veronika
Lakcíme: 1112 Budapest, Jégcsap utca 5. 2. ajtó
Tisztsége: Elnök
Megbízás időtartama: Határozatlan

Törölve: Dr. Menyhárt Attila tisztsége
Megbízás időtartama: 5 év

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2019. október 2.

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.
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A per megindításának jelen 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  kérelmet  terjesztett  elő  az  alapítvány  adataiban  bekövetkezett  változások
nyilvántartáson történő átvezetése iránt. 

A bíróság megállapította, hogy a kérelmezett változások és benyújtott okiratok megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi  előírásoknak, így a  2011. évi  CLXXXI. törvény (Cnytv.)  37.  § (1)
bekezdése által felhívott 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott. A bíróság mellőzte Dr. Báldy Péter, Dr. Menyhárd Attila és Dr. Somssich Réka
megbízása  időtartamának  határozatlan  időre  történőt  módosítását,  mivel  a  létesítő  okirat
szerint megbízásuk 5 évre szól és a tisztségelfogadó nyilatkozatban is 5 évre fogadják el a
megbízatást.

A végzés elleni  fellebbezés  lehetőséget a Cnytv.  46/A. § (1) bekezdése zárja ki.A végzés
elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. §-án alapul. 

Budapest, 2019. december 14.                                       

                         dr. Pap Réka Orsolya s.k.
                                                                                                          bírósági titkár
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