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A Kaposvári Törvényszék a Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány
(8700 Marcali, Széchenyi u.60.) nyilvántartási ügyében meghozta az

alábbi

végzést:

A Kaposvári Törvényszék az alapítványok törvényszéki
nyilvántartásába 97. sorszám alatt bevezetett Marcali Noszlopy

Gáspár Alapítvány vonatkozásában elrendeli az alábbi változás
nyilvánta rtás on tö rténő átll ezetését:

Az alapító okirat módositisának időpontja: 2015.02.006.

A Kaposvári Törvényszék Kiss Lajos elnök (8700 Marcali, Széchenyi
u.60.) önálló képviseleti jogát és kuratóriumi tagságát törli a

nyilvántartásból.

Uj képviselő:

patkó Imre elnök

8700 Marcali, Berzsenyiu.27. ,,, ; ,,,,

Képviseleti jog gyakorlásának, módj a: ön álló.



Aváltozásról, annak átvezetéséről a törvényszék az &dekelteket értesíti.

Felhívja az alapitőkat, hogy amennyibefl az alapítvány székhelye, képviselője, célja, kezelő

szerve változik, a Kaposviári Törvényszéknek jelentse be a változástől szátmított 60 napon

belül.

Avégzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, a Pécsi
ÍterctaUtanoz, melyet a Kaposvári Törvényszéken írásban, 3 példányban kell benyujtani. A
fellebbezési elj árásban j ogi képviselet kötelező.

Indokolús:

Az alapítvány képviselője útján a törvényszéI<hez 2014. december 0l. napján érkezett

beadványában kérte a kuratóriumi elnök váItozásának, valamint az alapítő okirat módosítás

időpontj ának nyilvántartáson történő áNezetését.

Kérelmét a hatályos jogszabáIyoknak megfelelő, t7l20l2. (II.29.) KIM rendelete alapjén

alapítvány változásbej egyzés irránti papíí alapű kérelem űrlapon terjesztette elő, a

hiánypőtlásra felhívó végzés kézhezsrételét követően csatolta az alapítői határozatot, az űj

kuratóriumi elnök tisztséget elfogadó és jogszabáIyban meghatározott követelményekre

vonatkozó nyilatkozatait,-valamkÉ. a. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő

okiratot.

A Kaposvári Törvényszék a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott a 20t3. évi V. törvény alapján, figyelemmeI a 2011. évi CLXXV. törvény,
és a2011. évi CL)OO(. törvényre is.

Avégzés elleni fellebbezési jogot a a Cet. 5.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandő
Pp.233.§ (1) bekezdése biáosítja.

Kaposvár, 2015. miárcius 05.

dr. Kollár Gábor sk.
törvényszéki titkáí
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