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 V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a  13-02-0002723 szám alatt nyilvántartott  Ecserért
Községfejlesztő és Szépítő Egyesület (székhely:  2233 Ecser, Bajcsy Zs. u. 3.) elnevezésű civil
szervezet alábbi adataiban bekövetkezett változások átvezetését.

1./  A bíróság  elrendeli a  szervezet  közhasznú jogállásának bírósági  nyilvántartásba történő
bejegyzését jelen végzés jogerőre emelkedésének napjával.

2./ Az egyesület képviseltére jogosult, anyja neve, lakcíme:

Császár Zoltán elnök (an.: Fadgyas Eszter) 2233 Ecser, Apponyi u. 40.

Tabányi Jánosné, valamint Tárrai Ferenc alelnökök képviseleti joga megszűnt.

3./ A képviselet módja és terjedelme:

Császár Zoltán elnök képviseleti joga önálló ás általános.

4./ Az elnökség megbízatása 5 évre (2016.01.23-2021.01.23.) szól. 

5./ Alapszabály módosítás kelte: 2016. március 05.

A végzés ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi
Ítélőtáblához,  melyet  elektronikus  úton  ennél  a  törvényszéknél  kell  benyújtani.  A törvényszék
tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára
a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

A törvényszék  a civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény  (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b.) pontjában foglalt
felhatalmazás  alapján  a  kérelmező  nyilvántartás  módosítása  iránti  kérelmének  a  Ptk.  3:63.§  -
3:87.§-ai, valamint a Cnytv. 37. § (1) bekezdése, a 23-24. §-ai, a 6/1989. (VI.08.) IM. Rendelet 5. §-
a, továbbá az 11/2012. (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező azt a szükséges
mellékletekkel ellátva nyújtotta be.

A közhasznú jogállás  nyilvántartásba vétele  iránti  kérelemnek a bíróság az egyesülési  jogról,  a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 32.§ (4) bekezdés a)-b) pontjai (erőforrás ellátottság), a 32. § (5) bekezdés b)
pontja (társadalmi támogatottság), a 33.-34.§-ai, és a Cnytv. 44.§-a alapján állapította meg, hogy a
kérelmező a törvényi követelményeknek-feltételeknek megfelel.

Budapest, 2016. április 26. napján
dr. Hermann Zsófia

                bírósági titkár
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