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V É G Z É S

A  Fővárosi  Törvényszék  elrendeli  a  01-01-0009648  sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett
MUSICALVARÁZS  Alapítványra  vonatkozó  alábbi  változások  nyilvántartásba
bejegyzését, és a nyilvántartás kiegészítését. 

A bíróság a megszűnt alapító alapítói jogait a Ptk. 3:394.§ (4) bekezdése alapján gyakorolja.

1./ Az alapítvány képviselete változik:

dr. Szekeres Géza képviseleti joga megszűnt.

Az új képviselő:

Bejegyezve:

Oroszi Orsolya Éva an.:Németh Ilona (3252 Erdőkövesd, Hunyadi út 51.)  
Horváth Csongor an.: Pankotai Mária (2120 Dunakeszi, Damjanich u. 6.)

A képviseleti jog gyakorlása: általános, önálló
A képviselői megbízatás időtartama:határozatlan
 
2./ A kezelő szerv változik: 

dr. Szekeres Géza, Valiszka László, Trombitás Zsuzsanna, Koós Árpád, Rátonyiné Bárdosi 
Györgyi kuratóriumi tagsága megszűnt. 
 
A kuratórium új tagjai:

Schwartz Dávid János an.:Valentin Brigitta (2000 Szentendre, Széchenyi tér 21. 4. em. 12.)
Oroszi Orsolya Éva an.:Németh Ilona (3252 Erdőkövesd, Hunyadi út 51.)  
Horváth Csongor an.: Pankotai Mária (2120 Dunakeszi, Damjanich u. 6.)
Németh Dávid an.:Dombai Erzsébet (2022 Tahitótfalu, Villasor sor 10.)
Kóczián Zita an.:Libényi Erika (2013 Pomáz, Szőlőtelep u. 37/a.)   

A kuratóriumi tagok megbízatása: határozatlan

3. /Az alapító okirat módosításának időpontja: 2019. év április 30.  

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 a jelen végzés országos névjegyzékbe történt közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

I N D O K O L Á S

A  kérelmező  jogi  képviselője  útján  kérelmet  terjesztett  elő  az  alapítvány  adataiban
bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt. 

A bíróság  megállapította, hogy a kérelmezett változások mindenben megfelelnek a törvényes
előírásoknak. 
A bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését Ptk.3:394.§ (4) bekezdése alapján és a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 2. § b) pontja alapján rendelte el.

Budapest, 2019. év május 17.   
dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.

                                                                                                             bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
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