
Miskolci Törvényszék 

15.Pk.2020/2003/40. szám 

 

A Miskolci Törvényszék dr. Kocska Péter  (3600 Ózd, Vasvár u. 33. fsz. 4. szám alatti székhelyű) 

ügyvéd által képviselt Zsigrai Árpádné (3663 Arló, Zombori u. 29. szám alatti lakos), mint alapítói 

jogok gyakorlója kérelmére indult, korábban a fenti számon nyilvántartásba vett ELFOGADLAK 

Alapítvány alapító okirata módosításainak bírósági nyilvántartásba vételére irányuló nemperes 

eljárásban meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T :  

 

A törvényszék nyilvántartásba veszi a törvényszékhez 2020. január hó 15. napján elektronikus 

úton érkezett 39. sorszám alatti kérelemhez csatolt, az alapítvány 2019. november hó 13. napján 

kelt alapító okiratát.  

Továbbá a törvényszék nyilvántartásba veszi ezen keltezésű alapító okiratban foglalt 

módosításokat, amely szerint; 

Szerző Rita és Szibig Marianna Ágnes kuratóriumi tagsága lemondásuk folytán megszűnt. 

A kuratórium új tagjai: 

Antal Ottó Péter 

anyja neve: Tálos Judit 

3625 Ózd, Krúdy Gy.  utca 21. szám 

és 

Tűzkő Ottó 

anyja neve: Fodor Éva 

2112 Veresegyház, Páskom u. 11. szám  

A kuratórium elnöke, az alapítvány képviselője és egyben a kuratórium tagja továbbra is: 

Szász Csilla 

anyja neve: Szőke Beáta 

3663 Arló, Csikány Miklós tér 1. szám 

Kuratóriumi elnök képviseleti jog gyakorlásának módja és annak terjedelme továbbra is: önálló és 

általános.  

Az alapítvány bankszámlája felett kuratórium elnöke önállóan jogosult rendelkezni.  

Szász Csilla továbbra is maradó kuratóriumi elnök, alapítványi képviselő és kuratóriumi tag 

megváltozott új lakcíme: 

3663 Arló, Csikány Miklós tér 1. szám 
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A kuratórium összes tagjának – köztük régi és új tagjainak is valamint kuratórium elnökének 

is – megbízatása valamint tagsági viszonyának időtartama (továbbra is): határozatlan. 

A törvényszék az alapító okirat keltezésén és ezen keltezésével keletkezett változásokon túl 

tudomásul veszi az alapítvány bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatait nem érintő módosításait, 

amely az alapító okiratban a cél érdekében végzett tevékenységek megjelölésű részében történő 

bővítésére, továbbá az alapítványnál felügyelő bizottság létrehozására és ezáltal felügyelő 

bizottsági tagok megválasztásának a tudomásul vételére vonatkoznak. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Illyés Gabriella (elnök) 

anyja neve: Rákos Ilona 

3663 Arló, Csikány Miklós tér 1. szám 

 

Orliczki Anett 

anyja neve: Lőcsei Erzsébet 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 49. szám 

 

és 

dr. Kertész Gábor 

anyja neve: Bollók Terézia 

1034 Budapest, Szőlő utca 35. 9. em 51. szám  

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása valamint tagsági viszonyának időtartama: 

határozatlan. 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Miskolc, 2020. január hó 28. napján 

 

       dr. Demeter Gabriella sk. 

         törvényszéki titkár 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

Kriván Judit 

írnok  
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