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A Pécsi Törvényszék a dr. Barbarics Ildikó ügyvéd (7300 Komló, Városház tér 4. 003. szám) 

által képviselt Jurinovits Miklós (7300 Komló- Jánosi, Fő utca 37. szám) és Fuchs Diána 

Henriett (7300 Komló, Iskola utca 43. szám) alapítók kérelmére indult ClassiKo Kulturális 

Alapítvány alapítvány nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljárásban meghozta a következő 

 

v é g z é s t: 

  

A Pécsi Törvényszék elrendeli a fenti alapítvány nyilvántartásba vételét az alábbi 

adatokkal: 

Nyilvántartási száma: 1936 

 

Típusa: alapítvány   

 

Elnevezése: ClassiKo Kulturális Alapítvány 

 

Az alapítvány székhelye: 7300 Komló, Iskola utca 43. szám 

 

Alapító okirat kelte:  2021. november 11. 

 

Alapítvány jellege: nyílt alapítvány 

 

Az alapítvány célja:   

- A magyar zene és a magyar kultúra széles körű megismertetése, és 

hagyományainak ápolása 

- Műfaji kötöttségektől függetlenül bármely művészi és kulturális 

kezdeményezés népszerűsítése és támogatása 

- Tradicionális értékek megóvása, a művészeti és kulturális örökség kutatása, 

ápolása 

- A kortárs magyar művészet képviselőinek bemutatása és népszerűsítése 

- Művészeti és kulturális nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás 

- Kapcsolatépítés a határon inneni és túli magyarság, valamint nemzeti és etikai 

kisebbségek kulturális és művészeti életének szereplői között 

- Bemutatkozási, fellépési lehetőség biztosítása a kulturális élet szereplői részére 

 

Cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység 

 

A vagyonfelhasználás módja:  

- Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító okiratban megjelölt 

célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kurátor 

gazdálkodik. Az alapítványhoz történő felajánlás egyszeri vagy rendszeres, 

évenként, havonként ismétlődő lehet. Az alapítványi vagyon felhasználása 

során az írásban benyújtott egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kurátor dönt. 
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A felhasználható vagyon mértéke:  

- Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az 

alapítást követően induló vagyon feletti pénzösszegek-alapítványi számlára 

érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány 

-fordítható. 

 

Az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szerve: 

- Kiss Zsolt kurátor  

anyja neve: Gili Mária  

lakcíme: 7300 Komló, Iskola utca 9/a szám alatti lakos 

 

a képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

a képviseleti jog terjedelme: általános 

a képviselői megbízás időtartama: határozatlan 

 

Kérelmező a kérelmére 10.500,- forint eljárási illetéket lerótta. 

 

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 változásbejegyzési 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, 2021. december 7. 

 

                     Dr. Perjési László s.k. 

                      bírósági titkár 

 

 

 

A kiadmány hiteléül 

Szalai Zsuzsanna 

írnok 
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