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Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Pk.A.5o.976/1998/6

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapít-
vány nyilvántartásba vételi ügyében az alulírott napon - nemperes eljárás
keretében - meghozta és kézbesítés útján közli az alábbi
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A megyei bíróság Pk.A.5o.9I6/1998/6 szám alatt elrendeli a Gyermek Intenzív
ırTerápiaertAlapítvány nyilvántartásba vételét.

Az alapítvány székhelye: Győri Petz Aladár Megyei Kórház
9023 Győr, Vasvári P.u.2.

Az alapítvány típusa: alapítvány /magán/

Az alapítvány képviselője:

dr. Zala Ilona a kuratórium elnöke 9023 Győr, Földes G.u.2A.

Az alapítvány nyitott-e: igen

Az alapítvány célja:
Létrehozni egy olyan alapot, amelynek célja a súlyos, életveszélyes álla-
potban levő csecsemők és gyermekek sürgősségi, és intenzív ellátásának tá-
mogatása. Ezen a területen dolgozó szakorvosok, asszisztensek, nővérek ok-
tatásának, továbbképzésének támogatása, orvosi eszközök, műszerek megvéte-
lének támogatása, sürgősségi és intenzív orvosi ellátás költségeihez történő
hozzájárulás, szakorvosok orvosi kongresszusokon való részvételének támoga-
tása. Oktató, továbbképző tanfolyamok, kongresszusok szervezésének és anya-
gi eszközök megteremtése.

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja:
a célok érdekében a kuratórium döntésének megfelelően úgy, hogy a vagyon
nem csökkenhet 50.000 Ft alá.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a megyei bíróságon 3
példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
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Az alapító által benyújtott alapító okirat tartalmilag és formailag is
megfelel a Ptk. 74/A-B-C-G.§-aiban meghatározott követelményeknek, ezért
a bíróság az alapítványt nyilvántartásba vette.

Felhívja a bíróság az alapítvány képviselőjét, hogy amennyiben megváltozik
az alapítvány székhelye, képviselője, az alapítvány céljára rendelt vagyon

v felhasználási módja, azt a bíróságnak be kell jelenteni.
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Győr, 1998. március 9.

dr. Klingler Istvánné sk.
bíró
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