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VEGZES

A

a

0l-02-0008870. sorszim alatt nyilvdntartrisba vett
Aquincum-Mocsiros Kdzhasznri Eryesiilet elnevez6sii egyestletre vonatkoz6 al6bbi
vdltozdsok bejegadslr ds a nyilvantartas kieg6szit6s6t.
F6vrirosi Tdrv6nysz6k elrendeli

Mihilyft KI6ra

k6nvisel6

:

anvia sziilet6si neve: Petschnig Nliria Zita

A k6oviseleti ioe q.vakorlAsanak teriedelme 6s m6dia: 6ltal6nos' iin6116.
Stampfrr6 Erddlyi Katalin k6pviseleti joga
6./ A szervezet

villozatlat

alapszabilva m6dosult

Az alapszabdlv mddosittisdnak iddoontia; 2015. jilnius

7.

kiizhasznrisigi fokozata: kdzhasznf
jogr6l,
Az egyesiil6si
a kcizhasznu jog6ll6sr6l, valamint a civil szewezetek miikctd6sdr6l
uirnogatrlsar6l sz6l6 20ll.6vi CLXXV. tdrv6nl' 32. $-dban foglaltak alapjan.
7./ A szervezet

A

bir6sSg a jelen vdgzds egy pdld6ny6t megkiildi
Fovrirosi F6iigy6szs6gnek.

6s

a t6rv6nyess6gi ellen<irz6st gyakorl6

A vdgzds ellen a kezbesit6st6l szrimftott 15 napon beltil fellebbezdsnek van helye, melyet a
F6v6rosi it6l6t6bhnak cimezve, inisban, 3 pdldrinyban a F<ivarosi T6rv6nyszdkn6l lehet
benyujtani. A bir6s6g tfllkoztatja a fellebbez6sre jogosultakat, hogy az itdl6tAbla el6tti
elj6r6sban a fellebbez6st el6terjeszt6 fdl szirmfua a jogi k6pviselet ktitelez6.

INDOKOLAS
A szervezet kdpvisel6je ttjtu 2015. dprilis 7. 6s 2015. jrinius 12. napj6n k6relmet terjesztett
elo a szervezel nyilvantartrisi adataiban bekcivetkezett viiltozilsok nyilvrintartrisba bejegyzdse
ir6.nt.

A

bir6s6g megiillapitotta, hogy a k6relem ds melldkletei megfelelnek hatiilyos vonatkoz6
tdrvdnyekben foglaltaknak. Ezdrt a bir6srig a civil szervezetek bir6srigi nyilvriLntartrlsar6l 6s az
ezzel 6sszefiigg6 eljrir6si szabrllyok6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXL tdrv6ny 2. g b) ponda alapjan
a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hatdrozott.
szervezet jogi kdpvisel<ije niiu:. 2014. jtinius 3. napjan kdrelmet terjesaett el6 a szervezet
kdzhasznri jog6lldsrinak - 2011. dvi CLXXV tdrvdny [Ectv.] szerinti nyilvdntartiisba v6tele
irrint. K6relm6hez csatolta a trirv6nyi felt6teleknek megfelel6st igazol6 dokumentumokat, a
m6dositott alapszabiilyt, valamint a2012. ds 2013. dvi besz6mol6kat.

A

-

A

bir6srig 13.Pk.60.73311999125. szirnt, 2015. febrwir 11. napj6n joger6s v6gzds6vel
elrendelte a szeryezet kcizhasznri jogallasanak nyilvrintartisb6l val6 tdrldset 2014. jtnius l-jei
hatdllyal, tekintettel arra, hogy a szewezet a k6relmet a bir6siighoz 2014. jfnius 3. napj:in
drkezett beadvrinyiiban elk6setten terjesztette el6. Hirlnyp6tlisra hilta fel a k6relmez6t,
melynek eleget tett. A bir6srig ezt kdvet6en a becsatolt iratok alapj6n megilllapitotta, hogy a
szervezet megfelel az Ectv. VII. fejezeteben meghatiirozott k<izhasznf jog6ll6s felt6teleinek,
megfelel6 er6forr6sokkal rendelkezik az Ectv. 32. $ (4) bekezd6s6nek a) pontja alapjdLn, 6s
megfelel<i tarsadalmi Limogatottsdga kimutathat6 az Ectv. 32. (5) bekezd6s a) pontja alapjd.n.
A m6dositott alapszabiily tartalmazza az Ecw. J4. ds 37. $-dban el6irtakat, a tisztsdgvisel6k
tekintetdben az Ectv. 38. 6s 39. $-6ban meghatrirozott dsszef6rhetetlensdgi ok nem ri'll fenn, az
egyesi.ilet a beszAmolasi k6telezetts6g6nek eleget tett.

Ezdrt a bir6srlg a civil szervezetek bir6srigi nyilvriLntartasar6l 6s az ezzel dsszefiigg<i eljrinlsi
szab6lyok6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXI. tdttdny 2. $ b) pontja alapjiin, valamint az Ectv. 31. $a alapjin a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hatarozott.
Budapest, 2015.

jrilius 2. napjin
Jaszendknd dr. Hamvas Zsuzsanna s.k.

bir6s6gi titkrlr
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