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V É G Z É S

A  bíróság  elrendeli  a 01-01-0004285.  nyilvántartási  számú  Frank  Ignác  Alapítványra
vonatkozóan a nyilvántartás módosítását.

Az alapítvány képviselete és kuratóriumi tagsága megváltozott.

dr. Király Miklós képviseleti joga és kuratóriumi tagsága megszűnt. 

Az új képviselő és kuratóriumi tag:

Neve: Dr. Menyhárd Attila
Anyja neve:  Záhorszki Gabriella
Tisztsége: Elnök
Lakcíme: 9024 Győr, Eörsi Péter u.26/A.
Képviseleti jog terjedelme és módja: Általános, önálló
Képviselői megbízás időtartama: Határozatlan

Dr. Báldy Péter képviseleti joga és kuratóriumi tagsága, Székely László, dr. Kecső Gábor, Dr.
Somssich Réka kuratóriumi tagsága változatlan.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2017. február 15.

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 jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
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I N D O K O L Á S

Az  alapítói  jogokat  gyakorlók  38.  sorszám  alatt  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 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, 2017. május 8.                                                  

dr. Pap Réka Orsolya s.k.
                                                                                  bírósági titkár
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