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V É G Z É S

A  bíróság  elrendeli  a 10.717 sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett  SZUNDI-  Alvászavaros 
Gyermekekért Közhasznú Alapítványra vonatkozóan a nyilvántartás módosítását és kiegészítését. 

Az alapítvány képviselete megváltozott. 
                                                                   
Dr. Heves Rudolfné dr. Scheuring Noémi képviseleti joga megszűnt. 

Az új képviselő:

neve: Varga Ildikó
anyja neve: Sipos Ilona
lakcíme: 1039 Budapest, Hadrianus u. 7. 10. emelet 95.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme, módja: általános, önálló
Képviselői megbízás időtartama: határozatlan

A   kuratórium   összetétele megváltozott.  

Dr. Heves Rudolfné dr. Scheuring Noémi és Stecina Petra kuratóriumi tagsága megszűnt.

A   kuratórium   új tagjainak neve és lakcíme:  

neve: Varga Ildikó
anyja neve: Sipos Ilona
lakcíme: 1039 Budapest, Hadrianus u. 7. 10. emelet 95.
Megbízás időtartama: határozatlan

neve: Árva Tiborné
anyja neve: Budai Erzsébet
lakcíme: 1203 Budapest, Baross u.44. fszt. 4.
Megbízás időtartama: határozatlan

neve: Földesiné Szalai Zsuzsa
anyja neve: Farkas Ágnes
lakcíme: 1031 Budapest, Nánási út 2/c. 4. emelet 75. ajtó
Megbízás időtartama: határozatlan

neve: Tamás Józsefné
anyja neve: Juhász Erzsébet
lakcíme: 1042 Budapest, Rózsa u.36/a.
Megbízás időtartama: határozatlan

dr. Benedek Pálma anyja születési neve: Ádám Anna, kurátori tagsága egyebekben változatlan.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2015. július 10.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi  
Ítélőtáblának  címezve  a  Fővárosi  Törvényszéknél  lehet  benyújtani.  A  bíróság  tájékoztatja  a  
fellebbezésre  jogosultat,  hogy a  Fővárosi Ítélőtábla  előtti  eljárásban a fellebbezést  előterjesztő fél 
számára  jogi  képviselet  kötelező.  A nem jogi  képviselő  által  előterjesztett  fellebbezést  a  bíróság 
hivatalból elutasítja.                                                                                                    
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I n d o k o l á s

Az  alapító  2015.  szeptember  23. napján-   jogi  képviselője útján  -  kérelmet  terjesztettek  elő  az 
alapítvány adataiban bekövetkezett  változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt.  A becsatolt 
iratok  alapján  a  bíróság  megállapította,  hogy  a  módosítás  mindenben  megfelel  a  törvényes 
előírásoknak.

A fentiek alapján a bíróság az alapítványt  érintő változás bejegyzését  a civil  szervezetek bírósági  
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló  2011. évi CLXXXI. törvény 37. § 
(1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte.

Budapest, 2015. október 27.                                                   

dr. Pap Réka Orsolya s.k.
                                                                                                                              bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:


	V É G Z É S
	I n d o k o l á s

		2015-10-27T12:19:18+0100




