Pécsi Törvényszék
1.Pk.60.018/2019/2.szám
A bíróság a Kövecs Eszter alapító (7624 Pécs, Hungária u. 13. fszt. 2.) által képviselt
Örökség.Net Nyílt Alapítvány A Kulturális Örökségért kérelmező nyilvántartásba vétele
iránti nemperes eljárásban meghozta a következő
v é g z é s t:
A bíróság elrendeli a fenti alapítvány nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:
Nyilvántartási száma: 02-01-0001878.
Elnevezése: Örökség.Net Nyílt Alapítvány A Kulturális Örökségért.
Rövidített neve: Örökség.Net Alapítvány.
Székhelye: 7720 Zengővárkony, belterület 292. hrsz.
Alapító okirat kelte: 2019. január 24.
Típusa: alapítvány.
Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt.
Alapító: Kövecs Eszter (7624 Pécs, Hungária u. 13. fszt. 2.)
Az alapítvány célja:
Az épített örökség, a szájhagyomány, az amatőr média és a - tágan értelmezett kulturális örökség más manifesztációinak népszerűsítése a jelen és megőrzése a jövő
generációk számára.
Cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység.
A vagyonfelhasználás módja:
A támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
A vagyonfelhasználás mértéke:
A mindenkori teljes vagyon felhasználható.
Az alapítvány képviselője:
Laki Marianna kurátor, anyja neve: Gál Mária Katalin,
7624 Pécs, Hungária u. 13. fszt. 2.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
A képviseleti jog terjedelme: általános.
A megbízás időtartama: határozatlan.

Pécsi Törvényszék
1.Pk.60.122/2018/2.szám
Pénzforgalmi szolgáltató neve:
OTP Bank Nyrt.
Székhelyének címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11731018-21457751-00000000.
Ügyvezető szerv megnevezése: kurátor.
A kurátor:
Laki Marianna kurátor, anyja neve: Gál Mária Katalin,
7624 Pécs, Hungária u. 13. fszt. 2.
A megbízás időtartama: határozatlan.
A nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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 a nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.
Az okiratok a Pécsi Törvényszék civil szervezetek kezelő irodáján megtekinthetők.
Pécs, 2019. február 4.
Dr. Eiter Sándor s.k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
Szabó Noémi
tisztviselő

