Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest, Markó u.27.
13.Pk.60.746/2011/18.
VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-01-0011518. sorszám alatt nyilvántartott
Ökológiai Evolúció Alapítványra vonatkozó alábbi változások nyilvántartásba bejegyzését,
és a nyilvántartás kiegészítését.
1./ Az alapítvány neve megváltozott, az alapítvány új neve:
Felelős Gasztrohős Alapítvány
2./ Az alapítvány idegen nyelvű (angol) elnevezése:
Heroes of Responsible Dining Foundation
3./ Az alapítvány székhelye megváltozott, az alapítvány új székhelye:
1111 Budapest, Budafoki út 31. 7. em. 2.
4./ Az alapítvány képviselőinek anyja neve, képviseleti joguk gyakorlásának módja és
terjedelme, megbízatásuk időtartama:
dr. Horváth Sarolta
an.: Ifcsics Márta Mária
általános és önálló határozatlan
Molnár Bálint
an.: Tölgyesi Márta
általános és önálló határozatlan
Varga Judit
an.: Garzsik Ágnes Lívia
általános és önálló határozatlan
5./ A kuratórium tagjainak anyja neve, az egyik tag nevének és címének változása:
dr. Horváth Sarolta
an.: Ifcsics Márta Mária
Molnár Bálint
an.: Tölgyesi Márta
Varga Judit
an.: Garzsik Ágnes Lívia
Szűcs-Winkler Róbert
an.: Winkler Eveline
2040 Budaörs Diófa u. 14/b.
A kuratóriumi tagok megbízatásának időtartama: határozatlan
6./ Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy neve és lakcíme megváltozott:
Szűcs-Winkler Róbert
2040 Budaörs Diófa u. 14/b.
7./ Az alapító okirat módosításának időpontja: 2016. február 12.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblának címezve a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság
tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést
előterjesztő fél számára jogi képviselet kötelező. A fellebbezést elektronikusan kell
benyújtani.

INDOKOLÁS
Az alapító 2016. február 12. napján kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban
bekövetkezett változások nyilvántartásba bejegyzése iránt.
A bíróság hiánypótlást követően megállapította, hogy a kérelmezett változások megfelelnek a
vonatkozó törvényi előírásoknak.
Ezért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § b) pontja, valamint a 38. §-ának (3)
bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Budapest, 2016. február 19.
dr. Oros Paulina s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

