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Kristoforiné Kubinyi Éva (8978. Zalabér, Hunyadi u.2.) és 4 tarsa kérelmezőknek az
adatainak nyilvantartásba vétele irinti

ANTI-DRILL Alapítvány megváltozott
ügyében

YEGzÉ,Sz
A

bíróság elrendeli az alapitvény megváltozott adatainak nyilvantartásba vételétaz

alábbiak szerint:

Az alapítvány kénviselőjének neve. lakóhelye:
Kiss Albert

8798. Zalabér, Dózsa Gy. u.2.

A kezelő szerv (kuratórium) összetétele:

Kiss Albert 8798. Za\ab&, Dózsa Gy. u. 2.
Horváthné Mörk Anikó 8798. Zalabér, Petőfi u.2l.
Berkovics JózsefÁlírlanél l 9& blab él, Ibol.va u. 1 1 .
Horváthné Lábodi Andrea 8798. Zalabér,Ibolya u. 3.
Horváth Tamásné 8798. Zalabér, Hunyadi u. 14.
Németh Zsoltné 9831. Bérbaltavtár, Pet(ifi u. 1 1 ,
Ujjné Szalai Júlia 8798. Zalabér, Rakóczi u. 2.
Pados Eszter 8900. Zalaegerszeg, Ciklám en u. 2l A.
Laskay Annamaria 8790. Zalaszentgrót, Kisfaludy S. u. 30.

Az alapítvány célja az alábbiakkal egészül ki:

A

pedagógusok gyermek-centrikus rnunkájanak fejlesáése, az iskola, művészeti
iskola, az ővoda működésének tiámogatása, pályéuatok figyelése, készítése,benyújtása.
Napjaink pedagógus-centrikus oktatásában meghonosodott ,,drill" leépítése,a,,drill"
módszer v áltása, gyermek- centrikus pedagó gia aLkalmazása, a diákok individuumának
előtérbe helyezése a nevelésben, az egyoldalú kognitív terhelés csökkentése sokoldalú
tevékenykedéssel, a űakok kreativitásának fejlesztése, tehetséggondozás,
felzérkőztatás, a diákönkormányzat demokratikus műktidtetésének segítése,iskolai,
óvodai eszközbeszerzés segítése,rendezvények támogatása.

Az alapítványi vagyon felhasználás módia az alábbiakkal egészül ki:

Az

alapitők az alapitviny új céljainak megvalósításáútoz az induló vagyont kiegészítik
50.000.- Ft-tal.

Az alapítvány célja szerinti besorolása: oktatási tevékenység
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Az alapító okirat módosításának időpontja: 2008. november

1.

A végzésellen a kézbesítéstőlszámított l5 napon belül a Győri ítélőtábláhozintézett, a
Zala Megyei Bíróságon benyúj tandó fellebbezésnek varr helye.

A fellebbezési eljárásban

a

jogi képviselet kötelező.

INDoKolÁs:
A

bíróság az alapitő által előterjesztett kérelem és az annak mellékletét képező, az
alapitő okirat módosítását tartalmaző okirat alaplfu megállapította, hogy az alapitvíny
alapítő okiratának 2008. november 1. napjan történt módosításara a Magyar
Köáársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően törvényesen került
sor.

Mindezeknek alapján a bíróság a Ptl<. ]4lB, § l5l bekezdése, valamint a 74lA. § l2l

bekezdése értelmébenelrendelte a fenti módosítások nyilvantartásba vételét.

A

bíróság az alapítő okirat módosítása időpontjanak nyilvrántartásba vételéről az
alapítványok nyilvantartásának ügyviteli szabá|yairől szóló L2lI990. (VI.13.) IM

rendel et mell ékletében fo glaltakra fi

g

velemmel rendelkezett.

Zalaegerszeg, 2008. december 9.
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Dr. Cserjési Helga sk.
bírósági titkár

