SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
12.Pk.60.096/2015/2. szám
A Szegedi Törvényszék Dr. Juhász Péter ügyvéd (6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.) által
képviselt Martos Levente Balázs (9021 Győr, Káptalan domb 7.) alapítónak – Szegedi
Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti
ügyében meghozta a következő
VÉGZÉST:
A bíróság a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány civil szervezetet 06-010001607. sorszám alatt nyilvántartásba veszi.
Az alapítvány rövid neve: SZNBK Alapítvány
Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése: Foundation of Szeged International Biblical
Conference
Az alapítvány típusa: alapítvány.
Az alapítvány székhelye: 6723 Szeged, Tátra tér 5.
Az alapítvány célja: Nemzetközi tudományos, biblikus és teológiai konferenciák rendezése,
a felekezetek és a vallások közötti párbeszéd elősegítése céljából. A témakörbe tartozó
kiadványok támogatása, fordítása, a témakörbe tartozó kiállítások szervezése.
Célja szerinti besorolása: Nemzetközi tevékenység.
A vagyonfelhasználás módja: Az ügyvezető szerv vagyonfelhasználási szabályzata szerint.
A felhasználható vagyon mértéke: Az alapítvány induló vagyona 100 ezer Ft, mely 100 %ban felhasználható.
A kuratórium tagjai: Dr. Benyik György an.: Benkóczi Erzsébet
6723 Szeged, Tátra tér 5.
Dr. Kovács József an.: Piros Erzsébet
6720 Szeged, Dóm tér 5.
Dr. Pecsuk Ottó an.: Megyasza Júlia
1172 Budapest, Jaszivany utca 38.
azzal, hogy megbízásuk időtartama határozatlan.
Az alapítvány képviselője: Dr. Benyik György, a kuratórium elnöke
(sz.: Soltvadkert, 1952. június 05. an.: Benkóczi Erzsébet)
6723 Szeged, Tátra tér 5.
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azzal, hogy képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló, valamint a
képviselő megbízás időtartama határozatlan.
Az alapítvány

nyílt.

Az alapító okirat kelte: 2015. április 27.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezéssel lehet élni a Szegedi
Ítélőtáblához, melyet írásban 3 példányban a Szegedi Törvényszékhez kell benyújtani. A
fellebbezési eljárásban a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselet nélkül eljáró fél eljárási
cselekménye hatálytalan.

INDOKOLÁS:

Az alapító a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet (R.) 42. mellékletben meghatározott minta szerinti, 2015.
április 27. napján kelt alapító okiratot nyújtotta be a bíróság részére, és kérte az alapítvány
nyilvántartásba vételét. Kérelme megfelel a 2011. évi CLXXXI. tv. (Cnytv.) 34. § (1)
bekezdésében foglaltaknak, ezért a bíróság a Cnytv. 34. § (4) bek. alapján az alapítványt
nyilvántartásba vette.

S z e g e d , 2015. augusztus 12. napján

dr. Borsos Judit
bírósági titkár

