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F városi Tiirvényszék
1055 Budapest, Mark v.27 .

16.Pk. 6623611991129

vÉczrt,s

A F városi T rvényszék elrendeli a 01-01_000181. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Twist Oliver Atapítványra vonatkoz aIáhbi változások nyilvrántartásba bejegyzését, és a
nyilvántartás kiegészítését.

1./ Az alapítvány képvÍselete megváltozott

dr. Seprényi Sándor képviseleti joga megsziínt.

Az rij képvisel neve és lakcíme:

Forgács Etelka Gyongyi an.: JultászBtelka ( 1a52 Bp

A képviseleti jog gyakorlásának m dja: áItaIánoS, onáll

A kénvisel i megbízatáts Íd tartama: 5 ér.

2./ A kezel szerv tisszetétele megváltozott
dr. Seprényi Sándor kurat riumi tagsága megsziínt.

A kezel szerv rij tagiainak neve és lakcíme:

Forgács Etelka Gyongyi a11.: Juhász Etelka ( 1'052 Bp,

Bényei Zoltán, Sipos Zohtán kurat riumi tagsága v áiltozatlan.

3.l Az alanít okirat m dosításának id oontia:

20L6.év február 4. napján

A jelen végzés egy péIdányát a bír ság megktildi a torvényességi ellenorzést gyakorl
F varosi F iigyészségnek.

A végzés ellen a kézbesítést l szátmitott 15 napon beliil fellebbezésnek van helye, melyet a

F városi Ítetotautanak cimezve, írásban, 3 példányban a F varosi T rvényszéknél lehet
benyrijtani. A bír ság tá$ékoztatja a fellebbezésre jogosuitakat, hogy az Ítél tábla el tti
eljarásban a fellebbezést el terjeszto féI számára jogi képviselet k telezo. A nem jogi
képvisel által el terjesztett fellebbezést a bír ság hivatalb l elutasítja.

INDoKor'Ás
Az alapít jogi képvisel je írtján kérelmet terjesztett elo az alapitvány adataiban bektivetkezett
változások nyilvantartáson t rténo átvezetése iránt.
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A bíróság megállapította, hogy a kérelem és mellékletei mindenben megfelelnek a vonatkozó
törvényekben foglaltaknak.Ezért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásfuő| és az
ezzelősszefiiggő eljárási szabáIyokól szóló 201l. évi CLXXXI. törvény 2. $ b) pontja
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hatátozott.

Budapest, 2016. április 11.

dr. Fekete Ildikó Annamríria s.k.

A kiadmany hiteléül: 
bírósági tltkár


