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 V É G Z É S 

 

A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-01-0002149 szám alatt nyilvántartott 

Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány (bejegyzett székhely: 2344 Dömsöd, Szüret utca 

14. l sz.) elnevezésű civil szervezet alábbi adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba 

vételét: 

 

1.) Az alapítvány új neve: Pető Intézet Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány 

 

2.) Új rövidített elnevezése: Pető Intézet Alapítvány 

 

3.) Az alapítvány új székhelye: 1118 Budapest, Maderspach Károlyné utca 17. 1.em 

1.ajtó 

 

4.) Az Alapító okirat módosításának kelte: 2020. február 13. 

 

5.) Az alapítvány céljának kiegészítése:  

g) Mozgássérült, sajátos nevelésű hátrányos helyzetű gyermekek tárgybeli és pénzbeli 

támogatása. 

h) Kirándulások, kulturális programok, szabadidős tevékenységek, táborok szervezése, 

finanszírozása. 

 

6.) Az alapítvány új kuratóriumi tagok, anyja neve, lakcíme, megbízás időtartama: 

Baranyai Dorisz (a.n.: Pál Marianna); 1118 Budapest, Maderspach Károlyné utca 17. 

1.em 1.; határozatlan. 

Heffner Sarkar Sangita (a.n.: Jakab Klára Mária); 1015 Budapest, Hattyú utca 12. fe. 

4, határozatlan. 

Köteles Linda (a.n.: Horváth Amália Eszter); 8000 Székesfehérvár Püspök kertváros 

utca 29. 1.em 3.ajtó; határozatlan. 

 

Lévay Balázs; Kissné Balázs Erzsébet; Béresné Kiszely Mária; Pallosné Dessewffy     

Ágnes kuratóriumi tagsága megszűnt. 

 

7.) Az alapítvány képviseletére kijelölt kuratóriumi tag: 

      Baranyai Dorisz (a.n.: Pál Marianna) Kuratórium elnöke, 

 Képviseleti jog gyakorlásának módja és terjedelme: önálló és általános 

 Képviseleti megbízásának időtartama: határozatlan 

 

 Béresné Kiszely Mária (a.n.: Kovács Mária) képviseleti joga megszűnt. 

 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az 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 végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan 

napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A keresetlevélben, illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a 

bíróság eljárását jogszabálysértőnek. 

Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, csak olyan 

jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett volna. 
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Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés okának  

megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását 

valószínűsíti.   

  

I N D O K O L Á S 

 

 

Az alapító - jogi képviselője útján - 2020. április 08. napján változásbejegyzés iránti kérelmet 

terjesztett elő. Kérelméhez csatolta az Alapítói határozatot, az egységes szerkezetű Alapító 

okiratot, a székhelyhasználati hozzájárulást, a volt kuratóriumi tagok lemondó nyilatkozatait, 

az új kuratórium tisztségelfogadó nyilatkozatait, valamint  a jogosult névhasználati 

hozzájárulását. 

 

A törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b.) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján a kérelmező nyilvántartás módosítása iránti kérelmének – 

hiánypótlási eljárást követően - a Ptk.3:378.§ - 3:403.§-ai, valamint a Cnytv. 37. § (1) 

bekezdése, a 23-24. §, 107.§ (3) bekezdése, a 11/2012. (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, 

mert a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel ellátva nyújtotta be. 

 

Az alapítvány megfelel az Itv. 102. § (1) bekezdés v.) pontjának, így eljárási illeték fizetési 

kötelezettsége nem volt. 

 

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés 

elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. - 46/B. §-okon alapul. 

 

A perindítás határideje az országos névjegyzékben (https://birosag.hu/civil-eljarasok) történt 

közzétételtől számított hatvan nap. 

 

Budapest, 2020. május 29. 

 

   

                      dr. Benedek Ibolya s.k. 

                                bírósági titkár 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

                                  Székely Mónika 

      tisztviselő 
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