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V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék a 13-02- 0006184 számon nyilvántartott Teleházak és Közösségi
Hozzáférési  Pontok  Régiós Egyesülete (bejegyzett  székhely:  2233  Ecser,  Bajcsy-Zs  utca  3.)
nyilvántartási adataiban az alábbi változások nyilvántartásba vételét rendeli el:

1.) A képviselő neve, anyja neve, megbízatásának módja és terjedelme, ideje:
Császár Zoltán elnök, an: Fadgyas Eszter, lc. 2233 Ecser, Apponyi utca 40., általános és önálló, 5
év, 2021. február 21.

4.) Alapszabály kelte: 2016. június 1.

Egyben  a  Budapest  Környéki  Törvényszék,  mint  a  civil  szervezet  nyilvántartására  illetékes  szerv
megállapítja, hogy  a szervezet jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától közhasznú jogállású,
ezzel egyidejűleg elrendeli ennek a civil szervezeti bírósági nyilvántartásba való bejegyzését.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Fővárosi
Ítélőtáblához címezve, de e törvényszéknél elektronikus úton és jogi képviselő által kell benyújtani.
Törvényszék tájékoztatja Kérelmezőt, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

A civil szervezet 2016. március 4. napján kelt kérelmében kérte az egyesület alapszabálya módosítását,
és a képviselő mandátuma meghosszabbításának bejegyzését,  egyúttal kérte közhasznú szervezetek
nyilvántartásába  történő  újbóli  felvételét.  Mivel  az  alapszabály  ekkor  még  nem  felelt  meg  a
jogszabályoknak,  és  hiányos  volt  a  kérelem,  ezért  a  bíróság  első  ízben 2016.  március  9.  napján,
végzésével hiánypótlást írt elő. A szervezet ugyan teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat, ám nem
megfelelően, ezért a 2016. március 10. napján kelt végzésével kiegészítetten első ízben 2016. március
3., napján, majd 2016. május 19. napján kelt végzéssel hiánypótlás elrendelésére került sor. A civil
szervezet 2016. június 16. napján a hiánypótlást megfelelően teljesítette.

Mindezekre  tekintettel  a  törvényszék  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel
összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI  tv.  (Cnytv)  2.§  b.)  pontjában  foglalt
felhatalmazás alapján a kérelmező változások nyilvántartás vétele iránti kérelmének a Ptk. 3:1- 3: 48§,
valamint a 3: 63-3:85§-ának rendelkezései, valamint a Cnytv 37.§ (1) bekezdése, 21. és 23-24§-ai,
továbbá a 11/2012 (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező a kérelmet a szükséges
mellékletekkel ellátva nyújtotta be.

A törvényszék  megállapította  azt  is,  hogy  az  egyesület  módosította  az  alapító  okiratot  a  Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  jogi  személyekre  és  az  alapítványra  vonatkozó
rendelkezéseinek, valamint a 2011.  évi  CLXXV. törvény (Ectv.) a közhasznú jogállásra vonatkozó
rendelkezéseinek  megfelelően.  A szervezet  módosított  alapító  okirata  tartalmazza  a  jogszabályban
kötelezően előírt tartalmi elemeket, figyelemmel a Ptk. 3:5.§ és 3:71. § foglalt rendelkezésekre is.
A létesítő okiraton túl továbbá a tisztségviselői nyilatkozatok is szabályszerűek, a 2013. és 2014. évi
beszámolókból és közhasznúsági mellékletekből kitűnően pedig a szervezet teljesítette az Ectv. 32.§
(4) bekezdés a.) és b.) pontjában és az (5) bekezdés b.) pontjában foglalt követelményeket is.

A törvényszék a Cnytv. 2. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Cnytv. 37.§ (1) bekezdése



folytán  alkalmazandó  30.§  (1)  bekezdése  alapján  a  rendelkező  rész  szerint  határozott,  mivel  a
kérelmező által benyújtott változásbejegyzés és közhasznúság iránti kérelem megfelel a Cnytv 23-24.
§-aiban és 44.§-ban foglalt előírásoknak.

A végzés ellen fellebbezési jogosultság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. §-
ának (1) bekezdésén alapul. Az ítélőtábla előtt a jogi képviselet a Pp. 73/A.§ (1) a) pontja alapján
kötelező.

Budapest, 2016. június 28.

dr. Magyari Csilla 
     bírósági titkár
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