
 
 

A Kaposvári Törvényszék 

V É G Z É S  

 

 

A bíróság kérelemre  az alapítványok törvényszéki nyilvántartásába 421. sorszám alatt 

bevezetett „Dél-Balaton Gyermekeiért” Alapítvány vonatkozásában elrendeli az alábbi változás 

nyilvántartáson történő átvezetését: 

 

Az ügy száma:   7.Pk.20.084/1994/15/I.    

 

A tanács tagja:   dr. Kollár Gábor     

 

A kérelmező:     "Dél-Balaton Gyermekeiért" Alapítvány 

     (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.) 

 

A kérelmező képviselője:   dr. Keller András ügyvéd 

     (8600 Siófok, Fő utca 47-53.) 

 

A tárgya:    változásbejegyzés   

  
     

 

[1] A Kaposvári Törvényszék dr. Kisteleki András elnök (8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 

22.) képviseleti jogát és kuratóriumi tagságát törli a nyilvántartásból. 

 

 

[2] Új képviselő: 

 

Neve: Dr. Márkus Anita elnök 

Anyja neve: Kersák Margit 

 Lakóhelye: 8600 Siófok, Ságvári út 21/b. 
 Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 Képviseleti jog terjedelme: általános 
 Képviselő megbízás időtartama: határozatlan 
   

 

[3] A kuratórium tagjai az alábbiak szerint kerülnek a nyilvántartásba: 

 

Neve: Dr. Márkus Anita elnök 
Anyja neve: Kersák Margit 

 Lakóhelye: 8600 Siófok, Ságvári út 21/b. 

 Képviselő megbízás időtartama: határozatlan 
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 Neve: Bakáné Varga Krisztina tag 
 Anyja neve: Kántor Aranka 
 Lakóhelye: 8183 Papkeszi, Kállai Éva utca 26. 
 Megbízás időtartama: határozatlan 

   

 Neve: Takács László tag 
 Anyja neve: Váradi Erzsébet 
 Lakóhelye: 8600 Siófok, Honvéd utca 37. 

 Megbízás időtartama: határozatlan 

 

 Neve: Szallerné dr. Tóth Andrea tag 
 Anyja neve: Drótos Irén 
 Lakóhelye: 8654 Ságvár, Dózsa György utca 41. 

 Megbízás időtartama: határozatlan 

 

 Neve: Horváth Mária tag 
 Anyja neve: Szántai Mária 

 Lakóhelye: 8655 Som, Darány puszta 3. 

 Megbízás időtartama: határozatlan 

 

[4] Az alapítvány célja az alábbiak szerint kerül a nyilvántartásba: 
 

A Siófoki Kórház ellátási területén a gyermekgyógyászati ellátás színvonalának további 

emelése (intenzív betegellátás, szakgondozások, alapellátás, rehabilitáció). Új diagnosztikai és 

terápiás eljárások bevezetése, a gyógyítás célját szolgáló kutatások támogatása. A kórházba 

kerülő gyermekek számára biztosítani azt a kórházi környezetet (játékok beszerzése, pedagógiai 

foglalkozások biztosítása), amely segít leküzdeni az otthonról való elszakadás nehézségeit. 

Elérni azt, hogy a gyermekek olyan magasszintű egészségügyi ellátásban részesülhessenek, 

mint arra bármelyik fejlett egészségügyi kultúrával rendelkező országban számíthatnának. Az 

ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek – képzés, továbbképzés, kongresszusok 

szervezése, kongresszusokon, tanulmányutakon való részvétel lehetőségének megteremtése, 

szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, műszerpark fejlesztésének biztosítása. 

 

[5] A létesítő okirat módosításának kelte: 2020. 02. 01. 
 

[6] A változásról, annak átvezetéséről a törvényszék az érdekelteket értesíteni rendeli.  

 

[7] A Kaposvári Törvényszék a végzést kézbesíti az alapító(k)nak és az alapítványnak, valamint 

értesíti az Országos Bírósági Hivatalt az országos névjegyzékbe vétel és közzététel érdekében.  
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[8] Felhívja az alapítót-alapítókat, hogy amennyiben az alapítvány neve, székhelye, képviselője, 

célja, a kuratórium összetétele változik, a Kaposvári Törvényszéknek jelentse be a változás 

bekövetkezésétől számított 60 napon belül. Ennek elmaradása esetén a törvényszék a 

szervezetet 10.000 Ft-tól 900.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja. 

 

[9] A kérelemnek helyt adó változás bejegyző végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

[10] 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 civil szervezet ellen a végzés 

hatályon kívül helyezése iránt a civil szervezet székhelye szerinti illetékes törvényszék előtt.  

 

[11] A per megindításának a változás bejegyző végzés Országos Bírósági Hivatal www.birosag.hu 

honlapján az országos névjegyzékben való közzétételétől számított hatvan napon belül van 

helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

Kaposvár, 2020. március 02.  

 

 

 

        dr. Kollár Gábor  

       törvényszéki titkár 

 

 

  

 

http://www.birosag.hu/
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