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A Veszprémi  Törvényszék  a  Dr.  Simon  Zsuzsanna  ügyvéd  (8500  Pápa,  Major  utca  16.)  által
képviselt Ivanics Barbara alapító (8500 Pápa, Hársfa u. 5.) által létrehozott  Mezőlak Jövőjéért
Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következő

v é g z é s t :

A  törvényszék  az  alapítvány  bírósági  nyilvántartásba  vételét    e  l  r  e  n  d  e  l  i;

és az alapítványt a bírósági nyilvántartásba 19-01-0001744. számon   b e j e g y z i   a következő
adatok feltüntetésével:

Az alapítvány

- típusa:   alapítvány
- neve: Mezőlak Jövőjéért Alapítvány 
- székhelye: 8514 Mezőlak, Arany János u. 1.

- célja: Mezőlak Község Önkormányzata középtávú fejlesztési  terveiben
szereplő fejlesztések segítése és támogatása. A mezőlaki műemlék
jellegű és védett épületek, terek, területek, szobrok, emlékművek
és  építmények  gondozása.  Mezőlak  népi  hagyományainak
gyűjtése,  megőrzése,  honismereti  gyűjtés,  kutatás,  publikálás.
Testvérvárosi  kapcsolatok  kialakítása,  hagyományteremtő
művészeti  csoportok  támogatása.  Mezőlak  fejlesztését  szolgáló
ifjúsági-sport  és  kulturális  feladatok  támogatása.
Betegségmegelőző  tevékenység  és  beteg  gyermekek  gyógyító
tevékenységének  támogatása.  Vallás  és  hitélet  támogatása.
Idősekkel és hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, nevezettek
támogatása.  Helyi  tömegkommunikáció  kialakítása,  közösségi
újság  kibocsátása.  Közösségépítő  programok  szervezése.
Környezettudatos  gyermek  és  ifjúsági  nevelés  támogatása.
Családsegítés, családok védelme és családok jólétének erősítése, a
gyermekvállalás  támogatása,  a  gyermekvállalási  szándék
megvalósulásának  segítése  (2011.  évi  CCXI.  tv.  A  családok
védelméről  1-6.  §).  Gyermekvédelmi  rendszerhez  kapcsolódó
feladatok ellátása,  a  gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése,  a  gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése  és
megszüntetése (1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 17. § (1) bek.).

- cél szerinti besorolása: településfejlesztési és lakásügyi tevékenység 

- az alapító okirat kelte: 2015. december 28.
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- vagyonának felhasználási módja: Az  alapító  okiratban  meghatározott  célok
megvalósítására  használható  fel.  Az  alapítványi
vagyon  felhasználása  során  az  egyedi  kérelmek
alapján a támogatásokról  elfogadott  pénzügyi  terv
és határozat alapján a kuratórium dönt. Az alapítói
vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

- felhasználható vagyonának mértéke: A teljes vagyon felhasználható. Alapítványi célra az
alapítási vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá
az  alapítást  követően  az  alapítványi  számlára
érkező  pénzadomány  teljes  összege  vagy  a
természetben nyújtott adomány fordítható.

- csatlakozás lehetősége: nyílt

Az alapítványnál kuratórium működik.

Az alapítvány képviselői, egyben a kuratórium tagjai

Popovicsné Gyenge Judit kuratórium elnöke
(lakcím:  8500  Pápa,  Vörösmarty  Mihály  utca  7.;  an.:  Rabi  Mária  Márta;
megbízásának  időtartama:  határozatlan;  képviseleti  jogának  terjedelme:  általános;
képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló)

Csillagné Bíró Katalin kuratóriumi tag
(lakcím:  8514  Mezőlak,  Kossuth  u.  54.;  an.:  Sági  Gabriella;  megbízásának
időtartama: határozatlan; képviseleti jogának terjedelme: különös; képviseleti  joga
gyakorlásának  módja:  együttes;  ügycsoport:  bankszámla  feletti  rendelkezési  jog;
képviselőtárs: Popovicsné Gyenge Judit kuratóriumi elnök)

Kocsis Zsoltné kuratóriumi tag
(lakcím:  8514  Mezőlak,  Bartók  Béla  u.  1.;  an.:  Becsei  Rozália;  megbízásának
időtartama: határozatlan; képviseleti jogának terjedelme: különös; képviseleti  joga
gyakorlásának  módja:  együttes;  ügycsoport:  bankszámla  feletti  rendelkezési  jog;
képviselőtárs: Popovicsné Gyenge Judit kuratóriumi elnök)

A bíróság a végzést a Veszprém Megyei Főügyészségnek    m e g k ü l d i.

A végzés ellen – annak kézbesítésétől számított – 15 napon belül a Győri Ítélőtáblának címzett, de
a Veszprémi Törvényszéknél írásban 3 példányban vagy elektronikusan benyújtható fellebbezésnek
van helye. Az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.
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I n d o k o l á s :

Az alapító jogi képviselője kérelmet nyújtott be az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele iránt. 

A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálta és megállapította,
hogy azok – hiánypótlást követően – megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben (Ptk.)  és  az  egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint  a civil  szervezetek
működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi CLXXV.  törvényben  (Ectv.)  az  alapítványokra
vonatkozó  jogszabályi  feltételeknek,  illetve  a  kérelemhez  csatolták  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben
(Cnytv.) meghatározott okiratokat.

Ezért  a  bíróság  a  Cnytv.  1.  §  (1)  bekezdésében,  4.  §  f)  pontjában  megállapított  hatáskörében,
nemperes  eljárás  keretében  az  alapítvány  bírósági  nyilvántartásba  vételét  elrendelte,  egyúttal
intézkedett az alapítványnak a bírósági nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében is.

A bíróság  a  Cnytv.  33.  §  értelmében  a  nyilvántartásba  vételről  szóló  határozatot  megküldeni
rendelte  a  Veszprém Megyei  Főügyészségnek,  amely  az  Ectv.  11.  §  (1)  bekezdése  alapján  az
alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorol a reá irányadó szabályok szerint.

A végzés ellen a Cnytv. 5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdése alapján
fellebbezésnek van helye.

Veszprém, 2016. március 3.
dr. Szántay Bernadett

bírósági titkár
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