Veszprémi Törvényszék
8.Pk.60.223/1993/53.
A Veszprémi Törvényszék az Eplényi Községi Önkormányzat alapító (8413 Eplény,
Veszprémi utca 64.) által létrehozott Eplényi Gyermekekért Alapítvány (megyei nyilvántartási
szám: 19-01-0000545) adataiban bekövetkezett változások bírósági nyilvántartásba vétele
iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következő
végzést:
A Veszprémi Törvényszék hiánypótlást rendel el, ennek keretében 45 napon belül a következő
hiányt kell pótolni:
1. Kérelmező beadványában az alapítvány új székhelyének bejegyzését kérte.
Benyújtotta a bíróság 51. számú végzésével már bejegyzett, 2017. november 22.
napján kelt alapító okiratot. Ebben már az alapítvány új székhelyét tüntette fel, külön
kiemelés nélkül. Mivel az alapítvány székhelye a létesítő okirat kötelező tartalmi
eleme, ezért az alapítónak a székhely tekintetében módosítania kell az alapító okiratot
és a bíróság felé meg kell küldeni alapítvány új székhelyét tartalmazó egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A bíróság felhívja továbbá a figyelmet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)
38. § (2) bekezdésére. Eszerint „a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okiraton a kérelmező – illetve a jogi képviselő – igazolja, hogy a létesítő okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos
tartalmának. Az egységes szerkezetű létesítő okiratból egyértelműen ki kell tűnnie,
hogy annak elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot”. (Erre
tekintettel a megváltozott székhelynek egyértelműen ki kell tűnnie, míg a korábbi
módosításokat már nem kell félkövér betűtípussal jelölni.)
2. A végzés 1. pontjában foglaltak miatt az „Alapítvány változásbejegyzése iránti
kérelem” űrlap „C1” lapján az alapítvány székhelyének módosításán túl kérelmezni
kell az alapító okirat módosítás keltének „nyilvántartásba vételét”, melyen az újonnan
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat keltezésének időpontját kell feltüntetni.
3. A Cnytv. 21. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a kérelemhez csatolni kell a
székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot, illetve annak másolatát. Eszerint a
székhelyként feltüntetett ingatlan tulajdonosától, kezelőjétől, használójától, stb.
származó ún. székhelyhasználati engedélyből ki kell derülnie, hogy az alapítvány
milyen jogcímen (pl. bérlet, szívességi használat, stb.) jogosult használni a
székhelyként feltüntetett ingatlant.

Fentiekre tekintettel a bírósághoz be kell nyújtani a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot. Csatolni kell továbbá az űrlap javított „C1” lapját, valamint a jogcímet is
tartalmazó székhelyhasználati engedélyt. A hiánypótlás teljesítéséhez a PK-102V űrlapot kell
használni, melynek „A” lapján fel kell tüntetni ezen végzés számát és jelölni kell, hogy a „kérelmet
hiánypótlás céljából” nyújtja be.
A fenti hiányosság pótlása után lesz abban a helyzetben a bíróság, hogy a változás nyilvántartásba
vételről dönteni tudjon.
Veszprém, 2018. március 27.
Kakuk Csilla
bírósági ügyintéző

