Debreceni Törvényszék
DEBRECEN
13.Pk.60.249/1989/12. szám
Végzés
A törvényszék elrendeli a 09-02-0000249 szám alatt nyilvántartott Debreceni Vagongyár
Horgász Egyesület adataiban a következő változás átvezetését:
A szervezet megváltozott egyesületi formája: egyéb, törvényben meghatározott egyesületi
forma
A szervezet megváltozott célja: Tagjaik horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező
horgászlehetőség biztosítása.
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése.
A jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben
tartása, az egyesület tagjainak a természet védelmére és szeretetére való nevelése.
A szervezet megváltozott
hobbitevékenység

elsődleges

célja

szerinti

besorolása:

Szabadidős

és

A szervezet képviselőjének neve és lakóhelye:
Kerékgyártó András (an.: Farkas Gizella) elnök 4034 Debrecen, Luther utca 51.
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviselői megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2021. február 28.
Az alapszabály módosításának időpontja: 2017. március 20.
A törvényszék elrendeli a jelen végzés megküldését az Országos Bírósági Hivatal részére az
országos névjegyzék útján való közzététel céljából.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést
tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A törvényszék előtti perben a nem ügyész felperes számára a jogi képviselet kötelező.
A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan
napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

2
Indokolás
A kérelmező a szervezet egyesületi formájában, céljában és elsődleges célja szerinti
besorolásában bekövetkezett változás átvezetését, valamint szervezet alapszabály módosítása
időpontjának a nyilvántartásba vételét kérte.
Kérte továbbá a nyilvántartásban már szereplő képviselő – eddig a bírósági nyilvántartásban
nem szereplő – anyja neve, képviseleti jog terjedelme, képviselői megbízása időtartama és
ezen megbízása megszűnési időpontja nyilvántartásba vételét.
Az eljárás során becsatolta a változást elhatározó közgyűlési jegyzőkönyvet, jelenléti ívét a
tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával, a vezető tisztségviselők és felügyelő szervi tagok
tisztség elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatait, valamint a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Cet.) 24. § (3) bekezdés és 63. § a) és c) pontja, továbbá továbbá 64. §-a szerint.
A törvényszék a csatolt egységes szerkezetű alapszabályból megállapította, hogy a szervezet a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve módosította a létesítő okiratának mindazon
rendelkezéseit, amelyek nem feleltek meg a Ptk. rendelkezéseinek.
Minderre tekintettel a törvényszék a Cet. 37.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó 30.§ (1)
bekezdése alapján rendelkezett a megváltozott adatok fentiek szerinti átvezetéséről, illetve
nyilvántartásba vételéről.
Debrecen, 2017. április 11.
dr. Dienes Sándor sk.
törvényszéki bírósági titkár

a kiadmány hiteléül:
kiadó

