Gyulai Törvényszék
Pk.60.137/2006/33. szám
A Gyulai Törvényszék a Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Szenior Úszók Országos
Szövetsége (székhely: 1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. I/2. szám, nyilvántartási szám: 2599.) civil szervezet
nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljárásban meghozta a
következő
végzést.
A törvényszék a civil szervezet nyilvántartási adatait a következők szerint módosítja:
Csaba László Károly elnök képviseleti jogát – megbízatásának lejártára tekintettel – törli a nyilvántartásból.
A civil szervezet új képviselője:

Dr. Nagy Norbert elnök
Anyja neve: Madaras Judit,
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. I/2. szám alatti lakos,
Adóazonosító jele: 8375370940.

Képviseleti jog gyakorlásának módja, terjedelme: önálló, általános

A megbízás időtartama:

5 (öt) év

A megbízás megszűnésének időpontja:

2020. május 1. napja.

A törvényszék elrendeli a fenti adatok nyilvántartáson való átvezetését.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban és 3 példányban a Gyulai Törvényszéknél
benyújtandó, de a Szegedi Ítélőtáblához címzett fellebbezésnek van helye. Az ítélőtábla előtti eljárásban a
fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél nyilatkozata
hatálytalan.
Indokolás:
A civil szervezet a nyilvántartási adataiban történt változások nyilvántartáson való átvezetése iránt terjesztett elő
kérelmet elektronikus úton. Kérelméhez mellékelte a 2015. május 1. napján megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét,
jelenléti ívét, a jogi képviselő részére adott meghatalmazást, a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet,
valamint a megválasztott tisztségviselők elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatait.
A törvényszék megállapította, hogy a módosítás megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) foglaltaknak, ezért a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény alapján a civil szervezet adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetéséről
rendelkezett.
A törvényszék tájékoztatja ugyanakkor a civil szervezetet, hogy a 2014. évi beszámolónak a szervezet
nyilvántartását vezető bírósághoz benyújtásával nem teljesíthető a beszámoló letétbe helyezésének kötelezettsége,
a beszámolót elektronikus úton ezért közvetlenül az Országos Bírósági Hivatal részére is megküldeni szükséges.
G y u l a , 2015. évi június hó 11. napján

dr. Bíró Attila sk.
bírósági titkár

