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A Fővarosi Törvényszék a Vasas Művészetegyüttes
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Az alapítvány képviselete megváltozott:
Pénzes Lász|ő, 1085 Budapest. Mária u, 32-34.Il2. c.' képviseleti jo ga megszúnI' ezért
a bíróság a képviseleti jogát törli a nyilr'antartásból.

Az alapítvány új képviselői:
Ágotai József Lász|ó, 3533 Miskolc, t,ádi telep út 18., anyja neve: Varga Saro|ta,
kuratóriumi e|nök kópviseleti jogát a bíróság bejegyezni rende|i. Képvise|eti
jogának terjedelme: általános, képviscleti joga gyakorlásának módja: öná|Ió.
Ho|ly Lász|ó Ferenc,8000 Székesfehérvár Ke|emen Bé|a u.89. III/8.' anyja neve:
Kol|mann Emília, kuratórium e|nijkhelyettese képviseleti jogát a biróság
bejegyezni rendeli' Képvise|eti jogának terjede|me: általános, képvise|eti joga
gyakorlásának módja: öná||ó.

Fodor Tamás, 1223 Budapest' Vidám u' 8. IV./21'' anyja neve: dr" Varga Ilona'
igazgatő képviseleti jogát a bíróság bejegyezni rende|i. Képviseleti jogának
terjedelme: á|talános, képviseleti joga gyakorlásának módja: öná||ó"
Az alapítvány kezelő szerve. illetőleg

a kezelő szervezete tagjainak neve és lakóhelve:

Pénzes Lász|ő, 1085 Budapest, Mária u. 32-34.I/2' c., kuratóriumi tagsága megszűnt,
ezért abirőság törli a nyilvántartásból.

Závodszky Zo|tárné, 1037 Budapest, Folyóka

u. 6. IIV5. kuratóriumi

tagsága

megszűnt' ezért a bírőság Íörli a nyilvántartásból.

Toman Józsefné, 1125 Budapest, Vríroskútiu. 5., kuratóriumi tagsága megszinÍ, ezért
a bíróság törli a nyilvántartásból.

Ágotai József Lász|ó, 3533 Miskolc, Ládi tetep út 18.' új kuratóriumi

tag.

(kuratórium elnöke)

Ho|ly László Ferenc, 8000 Székesfehérvár Ke|emen Béla u. 89. III/8.' új
kuratóriumi tag. (kuratórium elntikhelyettese)

Kránitz

P

á|, 9200 Mosonmagyaróvár,

Csa|ogány u. 4.,új kuratóriumi tag.
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A bíróság az alapítvány keze|ő szervének (kuratóriumának)

új tagjait

a

A végzésel|en a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet

a

nyi|vántartásba bejegyezni rende|i.

Változatlanul akeze|ő szerv (kuratóriurn) tagja maradt:
Somos János Csaba 1084 Budapest, Vörösmar1y u. |1. fszt.4la' és
Mihályi József 1142 Budapest' Kassai tér 12.yIIl20.

Az alapító okirat módosításának kelte: 2012. szeptember 4. napja
Fővarosi Íté|őtábitéltoz cimezve írásban, harom példrinyban a Fóvarosi Törvényszéknél lehet
benyújtani. A bíróság tájékoztat1a a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti
eljarásban a fe1lebbezést e1őterjesztő fél számára ajogi képviselet kötelező.

INDOKOLAS
A

kérelmező 18. sorszám alatt benyújtott kérelmében az a|apítvény vonatkozásában

v áIÍozásbejegyzési kérelmet nyújtott be.

mellékleteiként ben}ujtotr iratok megfele1tek a Polgari Törvénykön1véről
szóló 1959' évi IV. tcirvény (Ptk.), valamint a oivil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról :.zóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.)

A kérelem, illetve

a

rendelkezéseinek.

Ezért a 6iróság a Cet. J7. $ (i) bekezdése által felhívott Cet. -a0. $ (1) b:kezcáse alaplán a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A végzésellen

a fellebbezési

Budaoest. 2012. december

jogot aPp, 233 ' $.a biztosítja.
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dr. Kocsis Natasa s.k.
bírósági titkar

