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A Szolnoki Törvényszék, a Zsolnai Ügyvédi Iroda (5400 Mezőtúr, Bástya u. 20., képviseli: dr.
Zsolnai János ügyvéd) által képviselt Herczeg Zsolt polgármester által képviselt Mezőtúr
Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) alapító kérelmezőnek – a
„Mezőtúr Város Sportjáért” Alapítvány (5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.) nyilvántartott
adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti – 66. és 68. sorszámú kérelme
alapján indult – eljárásában meghozta a következő
v é g z é s t:
A törvényszék elrendeli az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás
nyilvántartásba vételét.
Az alapítvány új képviselője: Szűcs Lajos (anyja neve: Molnár Eszter) elnök,
5400 Mezőtúr, Badár Balázs u. 8. szám alatti lakos,
képviseleti joga és gyakorlásának módja: általános, önálló.
A vezető tisztségviselői megbízás időtartama: határozatlan.
Az alapítvány kezelő szervének új összetétele:
Szűcs Lajos (an.: Molnár Eszter) elnök,
5400 Mezőtúr, Badár Balázs u. 8.
Herczeg Zsolt (an.: Törjék Judit) tag,
5400 Mezőtúr, VIII. u. 38.
Barta Gyula (an.: Gyuricza Margit) tag,
5400 Mezőtúr, Fürdő u. 4.
Szűcs Dániel (an.: Nagy Éva) tag,
5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 16.
Vasas István (an.: Kovács Anna) tag,
5400 Mezőtúr, Martinovics u. 3.
Tóth Ádám (an.: Sipos Ágota) tag,
5400 Mezőtúr, Rozmaring u. 27.
szám alatti lakosok. A vezető tisztségviselői megbízás időtartama: határozatlan.
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2019. május 22.
Egyidejűleg a törvényszék elrendeli az alapítvány korábbi kuratóriumi elnökének és tagjainak
nyilvántartásból való törlését.
A törvényszék elrendeli jelen
(www.birosag.hu honlapon).
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A végzés vagy az 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 jelen végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A törvényszék kérelem, vezető tisztségviselői nyilatkozatok, alapító okirat és egyéb iratok
alapján hozta meg fenti határozatát.
Szolnok, 2019. június 18.
dr. Szegedi Zsolt sk.
bírósági titkár

