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V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék elrendeli  a 01-01-0007679 sorszám alatt nyilvántartott  Reményt és 
Rokonszenvet  a  Rehabilitáltaknak Alapítványra vonatkozó  alábbi  változások 
nyilvántartásba bejegyzését.

1./ Az alapítvány   képviselete megváltozott:  

Az új képviselők neve, anyja neve és lakcíme:

Kiss Ottóné kuratórium helyettes elnöke an.: Csillag Emőke
1077 Budapest, Jósika u. 29. I/7.

Nyáry Józsefné kuratóriumi tag an.: Rapunka Mária 1105 Budapest, Ihász köz 4. VI/40.

Kovács Bertalanné kuratóriumi tag    an.: Mikus Mária 1181 Budapest, Marx u. 81.

Makofka Zoltánné kuratóriumi tag  an.: Sváner Anna     1112 Budapest, Bod Péter u. 1. II/8.

Képviseleti joguk: együttes és különös, amely a bankszámla feletti rendelkezésre terjed ki, 
azzal hogy a kuratórium helyettes elnöke és valamelyik tagja jogosult együttesen rendelkezni a 
bankszámla felett.

Megbízásuk időtartama: határozatlan.

Kuthy Ágnes kuratóriumi elnök      képviseleti joga változatlan, azzal hogy adatai az alábbiak
szerint módosultak:
anyja neve: Mayer Ágnes
képviseleti joga: általános és önálló
megbízásának időtartama: határozatlan

2  ./ A k  uratórium     tagjainak anyja neve:  

Kuthy Ágnes elnök an.: Mayer Ágnes
Kiss Ottóné helyettes elnök    an.: Csillag Emőke
Nyáry Józsefné an.: Rapunka Mária
Kovács Bertalanné an.: Mikus Mária
Makofka Zoltánné an.: Sváner Anna

A kuratóriumi tagok megbízásának időtartama: határozatlan

3  ./   Köves Gábor alapító   alapítói jogainak gyakorlását   2016. február 15. napján a FŐKEFE   
Rehabilitációs  Foglalkoztató  Ipari  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
alapítóra   átruházta  .  

4  ./   Az alapító okirat módosításának időpontja  : 2016. szeptember 30.



A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a 
Fővárosi Ítélőtáblának címezve a Fővárosi Törvényszéknél lehet elektronikusan benyújtani. A 
bíróság  tájékoztatja  a  fellebbezésre  jogosultakat,  hogy  az  Ítélőtábla  előtti  eljárásban  a 
fellebbezést előterjesztő fél számára jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

Az alapítók jogi  képviselőjük  útján  2016.  május  30.  napján kérelmet terjesztettek elő  az 
alapítvány adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba bejegyzése iránt. 

A bíróság hiánypótlást követően megállapította, hogy a kérelmezett változások és az alapító 
okirat  módosítása megfelelnek  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény 
előírásainak, valamint a civil szervezetekre vonatkozó törvényekben foglaltaknak. 

Ezért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § b) pontja alapján a rendelkező részben 
foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2016. december 6.

dr. Oros Paulina s.k.
                                                                                                               bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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