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V É G Z É S

A Teleházak és Közösségi Hozzáférési Pontok Régiós Egyesülete által 2016. május 10. napján benyújtott
hiánypótlás ellenére a közhasznú szervezetek nyilvántartásába történő bejegyzési kérelem az alább megjelölt
hiányok  miatt  bejegyzésre  nem  alkalmas.  Ezért  a  törvényszék  kérelmezőt  a 2011.  évi  CLXXXI.  (a
továbbiakban: Cnytv.) törvény 28. § (1) bekezdés c) pont, illetve a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 95. § (2) bekezdésében foglaltak alapján azzal a figyelmeztetéssel hívja fel, hogy a jelen végzés
kézhezvételétől számított 30 nap alatt az alább megjelölt hiányokat pótolja.

A hiánypótlási határidő indokolt kérelemre meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítását a kérelmező a
kitűzött határidő letelte előtt benyújtott és indokolt beadványában kérheti.

A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Ha a hiánypótlási
határidőt  elmulasztották,  vagy a hiánypótlást  újból  hiányosan terjesztették elő,  és emiatt  a  kérelem nem
bírálható el, a bíróság a kérelmet hivatalból végzéssel elutasítja (Cnytv. 29. §-ának (2) bekezdése és 37. §-
ának (1) bekezdése).

Törvényszék tájékoztatja Kérelmezőt, hogy a Cnytv. 30. § (3) bekezdése alapján a hiánypótlás teljesítésekor
kérheti, hogy törvényszék ismételt hiánypótlásra hívja fel, ha a hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy
annak  melléklete  olyan  -  az  eredeti  kérelemben  nem szereplő  -  hiányosságban  szenved,  amely  alapján
hiánypótlási  felhívás  kibocsátásának  lenne  helye.  Az  ismételt  hiánypótlásban  azonban  törvényszék
Kérelmezőt nem hívhatja fel olyan hiány pótlására, amely az eredeti kérelemben vagy annak mellékletében is
hiányos volt.

Az  alapszabályt  azért  kell  módosítani,  mert  egyes  rendelkezései  az  Ectv.-nek  megfelelően  pontosításra
szorulnak:

1.) A IV.3. pontot pontosítsa a 34§ (1) bek b.) és c.) pontja szövegének megfelelően, valamint a 42§ (1)
bekezdésnek megfelelően.

2.)  A IV.6.  pontban  vagy  csak  a  2:22§-ra  magára  hivatkozzon,  vagy  pedig  azt  teljes  terjedelmében
szerepeltesse.

3.) A VIII.4. pontot a 42§ (1) bekezdésnek megfelelően pontosítsa

Mindezeknek  megfelelően  új  közgyűlést  kell  összehívni  és  a  módosított  alapszabályt,  jelenléti  ívet  és
közgyűlési jegyzőkönyvet nyújtsa be.

Budapest, 2016. május 19.

dr. Magyari Csilla 
    Bírósági titkár


		2016-05-19T10:07:07+0200
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




