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A Fővárosi Törvényszék Palkovics Milán alapító kérelmére a Jövő Öko-Nemzedéke
Alapítvány nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány 12433.

sorszám alatti

nyilvántartásba vételét.
Az alapítvány neve: Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány
Az alapítvány rövidített neve: JÖN Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47. B. lph.
Az alapítvány célja:
A helyi közösségek, fiatalok életterének, környezetvédelmi javítása telekommunikációs és
multimédiás eszközök segítségével, helyi állami szerveket és társadalmi szervezeteket
bevonva. A kis közösségek területén kialakult illegális szemétlerakó helyek, illetve a hulladék
terhelés csökkentése, továbbá ennek eredményéről visszajelzés nyújtása a helyi illetékes
hatóságok és a társadalom felé. Legyen élhetőbb, tisztább és környezettudatosabb
Magyarország.
Az alapítvány cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs
tevékenység, kutatási tevékenység, környezetvédelmi tevékenység,
A képviselő neve és lakcíme:
Szebenyi Péter Kond an.: Károlyi Júlianna (2030 Érd, Orvos u. 16.)
adóazonosító jel: 8433430785
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
általános, önálló
Az alapítvány típusa: alapítvány
Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt

Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja:
Egyedi kérelmek alapján, a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a
kuratórium dönt.
Az alapítvány kezelő szerve: kuratórium
Az alapítvány kezelő szerve tagjainak neve és lakcíme:
Szebenyi Péter Kond an.: Károlyi Júlianna (2030 Érd, Orvos u. 16.)
Palkovics Milán an.:Aranyos Erzsébet (1161 Budapest, Szent Korona u. 8-10. 4. em. 19.)
Martos Benedek Endre an.:Mózes Ilona (2621 Verőce, Duna sor 17.)
Az alapító okirat kelte: 2017. év március 22.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés az alapító és alapítvánnyal történő
közléssel emelkedik jogerőre.
A végzés vagy 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 a jelen végzés országos névjegyzékbe történt közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A bíróság tájékoztatja a perindításra jogosultakat, hogy a végzés közzétételére a kérelmezővel
történt közlését követően kerül sor.

INDOKOLÁS
Az alapító 2016.év december hó
nyilvántartásba vételét.

16. napján érkezett beadványában kérte az alapítvány

A bíróság hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt, mivel a beadvány nem felelt meg mindenben a
törvényi előírásoknak. A kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.
A bíróság ezt követően megállapította, hogy a kérelmező által becsatolt okiratok megfelelnek
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378.§ - 3:404.§-ában foglaltaknak, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.], illetve a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény [Cet.] rendelkezéseinek. Ezért a bíróság a Cet. 30. § (1) bekezdése alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A fellebbezést a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdése zárja ki. A végzés jogerőre emelkedését a
Cnytv. 5.§ (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 228. § (1) bekezdése határozza meg. A
perindításról történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A.§ (1) és (2) bekezdésén alapul. A végzés a
www.birosag.hu weboldalon a civil szervezetek országos névjegyzékébe kerül közzétételre.
Budapest, 2017. április 19.
dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

