SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
12.Pk.60.133/2015/2. szám
A Szegedi Törvényszék Hajnal Gyöngyi (6763 Szatymaz, II. körzet, tanya 192.) alapítónak –
PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti
ügyében meghozta a következő
VÉGZÉST:
A bíróság a PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány civil szervezetet 06-01-0001611.
sorszám alatt nyilvántartásba veszi.
Az alapítvány rövid neve: PDF Alapítvány
Az alapítvány típusa: alapítvány.
Az alapítvány székhelye: 6763 Szatymaz, II. körzet, tanya 192.
Az alapító okirat kelte: 2015. október 12.
Az alapítvány célja: A Föld, mint Élő Bolygó természeti sokszínűségének megőrzése, a
növények és állatok létezéséhez méltó életkörülményeinek megteremtése és ezek fenntartása
oly módon, hogy az egyén felelősségérzetét és tudatosságát alakítsuk olyanná, hogy ezt
önmaga végezhesse el. Mindehhez helyi, közösségi és globális szinten olyan programok és
rendezvények szervezése a tevékenységünk egyik vonulata, amelyek rávilágítanak az egyes
ember személyes döntéseinek következményeire, az élővilágra gyakorolt várt vagy nem várt
hatásaira, így növelve az emberek környezettudatosságát, szerepvállalási igényét és
képességét az Élővilág megmentésében.
Célja szerinti besorolása: Környezetvédelmi tevékenység.
A vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány céljára rendelt vagyon 100 ezer Ft készpénz. A
teljes vagyon felhasználható. Az alapítvány az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás
iránti kérelemre, pályázati eljárás útján, egyéb, az ügyvezető szerv által elfogadott vagyonfelhasználási szabályzat szerint támogatást nyújt.
A felhasználható vagyon mértéke: Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható
mértéke 100 %.
A kuratórium tagjai: Kiss Anett
anyja neve: Hajnal Gyöngyi
6763 Szatymaz, II. körzet, tanya 192.
Haefflerné Greilich Anikó
anyja neve: Német Mária
6763 Szatymaz, I. körzet, tanya 1434.

-2Tóthné Szedunka Györgyi
anyja neve: Csertán Mária
6763 Szatymaz, II. körzet, tanya 1711.
azzal, hogy megbízásuk időtartama határozatlan.
Az alapítvány képviselője: Kiss Anett, a kuratórium elnöke
született: Budapest, 1996. február 13.
anyja neve: Hajnal Gyöngyi
6763 Szatymaz, II. körzet, tanya 192.
azzal, hogy képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló, valamint a
képviselői megbízás időtartama határozatlan.
Az alapítvány

nyílt.

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.
október 12. 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. október 13. napján

dr. Borsos Judit
bírósági titkár

