itlbt
Fővárosi Tiirvényszék
1055 Budapest, Markó u.27.
tz.Pk60.27I/1994/41.

vÉczÉs

A

Fővárosi Törvényszék elrendeli a 4778. sorszám alatt nyilvántartásba vett Léthatáron
Alapítványra vonatkoző alábbiváItozások'nyilrlántartásba történő bejegyzését.
1./

Az alapítvány cél szerinti leírása megváltozo]Lt.

Törölve: Az ország területén élő peremhelyze1u emberek helyzetének javítása, létformájuk
megismerése, és megismertetése a közvéleménnyel.
Bejeg1lezve.' Hajléktalanná váIt személyek ellátása, rehabilitációja, foglalkoztatásuk
elősegítése, támogatása. Az Alapítvány célja megvalósítása érdekébenszolgáltatásokat nyújt
(pl.: utcai szociális munka), intézmény(eke)t műkcjdtet (pl., átmeneti szállő, nappali
melegedő), valamint egyéb, a társadalmi reintegrációt segítő programokat tart fenn (p1.:
közfo glalk oztatási pro gram).
2./

Az alapítvány képviselete megváltozott.

Gurály Zoltán képviseleti joga megszűnt.

Az alapítvány ú_j képviselőjének neve
Naszvadi
3./

Tibor

1

és címe:

141 Budapest, Kalocsai utca i 8/o.

A kezelő szerv iisszetétele megváltozott.

Kappel Hedvig, Gurály Zoltánés dr. Seprényi Sándor kuratóriumitagságamegszűnt.

kuratóriumi tag neve

^zilj
Kováts

Virág

ós

lakcíme:

1077 Budapest, Rottenbiller u. 66.III|40.

Naszvadi Tibor és Tóth Zelma Vera kuratóriumi tagsága váitozatlan.
4./

Az alapítvány közhasznúsági fokozata me$yii|!ozo!!'

TorÖlve : kiemelkedően közhasznú

Beiegvezve: korhasznű

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállá.sról, valamint a civil szervezetek miíkadésérőlés
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.s-ábanfoglaltak alapján.
5./

A

Az alapító okirat módosításának időpontjaz

bíróság egyebekben
tudomásul veszi.

az

201.4. november 26.

alapító okirat 2014. november 26. napján kelt módosításait

Fővárosi Törvényszék
l055 Budapest, Markó u.27.

Í2.Pk60.278/l994/4l.

A jelen

végzésegy példányát

a

bíróSág megküldi

a törvényességi ellenőrzést gyakorló

Fővárosi Főügyészségnek.

A

végzésellen a kézbesítéstőlszámítolt 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye,
melyet a Fővárosi ÍtéIőtáblának címezve írásban, három példányban a Fővárosi
Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság tájé\<oztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az
ítélőtáb\a előtti eljárásban a fellebbezést előterjcsztő fé| számára jogi képviselet kötelező. A
nem jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja.

INDoK'oLÁS
Az

a?apítőjogi képviselője útján kérelmet terjeszÍett eló az aiapitvány adataibanbekövetkezett
változások nyilvántartáson történő átvezetése, valamint az alapitvány köáasmú jogállásának
a 2Ol1. évi CLXXV. törvény [Ectv.] szerinti _ nyilvántartásba vétele iránt. Kérelméhez
csatolta a vá|tozásbejegyzésltez szükséges, valamint a közhaszní jogállás törvényi
feltételeinek megfelelést igazoló dokumentumok at.

bíróság hianypótlási eljarást kovetően megállapította, hogy a kérelem és mellékletei,
valamint a kérelmezettváltozások mindenben mogfelelnek a torvényes előírásoknak'

A

kui-atÓi:iurt összetételr';bcri bckövetkczett változásckla vonatkozó ietde|!:'ezés c nódosítctt
alapító okirat adatain alapul.

A

A közhasznújogállás tekintetébenaszeÍyezet a legutóbbi két lezát:ijzleti év vonatkozásában
(2OI2., 2OI3.) megfelel az Ectv' VII. fejezetében meghatározott feltételeknek, megfelelő
_ és
erőforrásokka| rendelkezik - megfe\el az Ectv. 32.$ (4) bekezdés a), b) és c) pontjanak
megfe|elő társadalmi támogatottsága kimutathú.ő - megfelel azEctv.32.$ (5) bekezdés b)
pontj ában fo glaltaknak.

A módosítottalapítő okirat tarta\mazzaazEctv.34.$ és 37.$-ában elóirtakat, atisztségviselők
tekintetében azEctv.38.$ és 39.$-ában meghatározott <jsszeférhetetlenségi ok nem áll fenn' a
szervezet a beszámolási kötelezettségének eleget tett.

a\apító okirat rendelkezései a módosílás következtében megfelelnek
Törvénykönyvről szőlő 2013' évi V. törvény előírásainak.

Az

a

Polgári

Ezért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyiivántartásáról és az ezzel összefiiggő eljárási
szabályokról szóló 2OII. évi CLXXXI. törvény [Cnytv.] 2.s b) pontja alapján a rendelkező
ré szben fo glaltak szerint határ ozott.
Budapest, 2014. december 09.

A kiadmány hiteléül:
r ,,

,í.r'

l

Petőné dr. Sipka Judit s.k.
bírósági titkár

