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V É G Z É S
A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0009532. sorszám alatt nyilvántartott Rákoshegyi Bartók
Zeneház Közalapítvány változásbejegyzési ügyében elrendeli az alábbi változások bejegyzését a
nyilvántartásba.
1.

A létesítő okirat módosításának kelte:
Törölve: 2015. 05. 28.
Bejegyezve: 2018. 09. 20.

2.

A szervezet székhelye:
Törölve: 1174 Budapest, Hunyadi út 50.
Bejegyezve: 1174 Budapest, Hunyadi utca 50.

3.

A vagyonfelhasználás mértéke:

A Közalapítvány induló vagyonából 250.000.- Ft a törzsvagyon: a törzsvagyon kamata és a
csatlakozó befizetések összege a kamatokkal együtt szabadon felhasználható az alapítványi
célok megvalósítására.
A törzsvagyont pénzintézetben elhelyezett bankbetétben, illetve államilag garantált
értékpapírokban kell elhelyezni. A fennmaradó induló tőkéből 750.000.- Ft szabadon
felhasználható az alapítványi célok megvalósítására.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok
jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a
rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül
helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a
jelen végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
IN D OKO LÁ S
A kérelmező civil szervezet 21. sorszámon kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítvány
adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
A bíróság a 22. sz. végzésben hiánypótlásra hívta fel a szervezetet, amely a hiánypótlási határidő
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kérelemére történt meghosszabbítását követően a 25. sz. beadványában teljesítette a hiánypótlást.
A bíróság a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy a kérelmezett változások és az alapító
okirat módosítása megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak,
valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek, ezért a bíróság
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A fellebbezést a Cnytv. 46/A § (1) bekezdése zárja ki. A perindításról történő tájékoztatás a Cnytv.
46/A. § (1) és (2) bekezdésén alapul. A végzés a www.birosag.hu weboldalon a civil szervezetek
országos névjegyzékében kerül közzétételre.
Budapest, 2018. december 18.
dr. Gálfalvi Géza s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
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