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(A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.)
A Nyíregyházi Törvényszék Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület (4325
Fábiánháza, Kossuth út 25/a. szám alatti székhelyű, 3279. sorszám alatt nyilvántartásba
vett) civil szervezet kérelmezőnek változásbejegyzés iránti ügyében meghozta a
következő
V É G Z É S T*
A bíróság a 2016. január 9. napján 39. sorszám alatt bejelentett változást t u d o m á s u l
veszi.
Elrendeli az egyesületek nyilvántartásába 3279. sorszám alatt bejegyzett adatokban az
alábbi változások átvezetését, a korábbi adatok egyidejű törlése mellett:
Az egyesület újraválasztott képviselője:
-Fülöp István (újraválasztott) elnök
anyja neve: Uzonyi Matild
lakcíme: változatlan
adóazonosító jele: 8333602940
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
képviseleti jog terjedelme: általános
képviselői megbízás időtartama: 5 év
megbízás megszűnésének időpontja: 2021. 11. 23.
A törvényességi
gyakorolja.

ellenőrzést

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Főügyészség

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Debreceni Ítélőtáblához címzett,
de a Nyíregyházi Törvényszékhez elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
előterjesztett fellebbezésnek van helye. Az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést
előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.
I N D O K O L Á S
A bíróság a szervezet által előterjesztett kérelem és az ahhoz csatolt iratok alapján
megállapította, hogy az egyesület változásbejegyzés iránti kérelme tartalmazza a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 23. §-ában meghatározott adatokat, és a
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kérelmező csatolta a változásbejegyzési kérelemmel érintett, Cet. 24. §-a szerinti
okiratokat.
A rendelkezésre álló iratok alapján a bíróság a Cet. 37. § (1) szerint alkalmazandó Cet.
67. § (2) bekezdése alapján megállapította, hogy az ügyintéző- és képviseleti szerv
tagjai megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, és az irányadó bírósági gyakorlatra
figyelemmel a kérelemhez csatolt iratokból megállapítható, hogy a változás-bejelentést
a Cet. 37. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül az egyesület képviseletére jogosult
személy tette.
A törvényszék mindezekre tekintettel a bejelentett változást tudomásul vette, és a Cet.
37. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 30. § (1) bekezdés alapján elrendelte a
változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetését.
A végzés elleni fellebbezési jog a Cet. 5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233.
§-án alapul.
Nyíregyháza, 2017. január 13.
dr. Medve Bernadett
bírósági titkár

