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A Pécsi Törvényszék a dr. Jandó Péter ügyvéd (7621 Pécs, Jókai utca 13. szám) által képviselt
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület  kérelmező változásbejegyzés iránti nemperes
eljárásban meghozta az alábbi 

v é g z é s t :

A  Pécsi  Törvényszék  elrendeli  a  fenti  civil  szervezet  1213  sorszám  alatti
nyilvántartásába az alábbi adatok változásának bejegyzését:

Az alapszabály módosításának kelte: 2016. február 25.

Az egyesület székhelye a korábbi székhely egyidejű törlésével: 7623 Pécs, Szabó József
utca 4. szám.

Herbert Gábor elnök, az egyesület képviselőjének anyja neve: Turányi Mária.

A képviselői megbízás időtartama: 5 év.

A megbízás megszűnésének időpontja: 2017. január 2.

A végzés  ellen  a  kézbesítést  követő  15  nap alatt  a  Pécsi  Törvényszéknél  írásban,  három
példányban  benyújtható  fellebbezésnek  van  helye  a  Pécsi  Ítélőtáblához,  a  másodfokú
eljárásban a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s
 

A Pécsi  Törvényszék  a Pécsi  Székesegyház  Nagycsaládos  Egyesület  elnevezésű  civil
szervezetet 1213. sorszám alatt tartja nyilván a bírósági nyilvántartásban.

A kérelmező 2016. május 13. napján egyesület változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett
elő a Pécsi Törvényszéken, melyhez csatolta a székhelyhasználatra vonatkozó nyilatkozatot,
vezető  tisztségviselők  és  ellenőrző  bizottsági  tagok  összeférhetetlenségi  nyilatkozatait,
korábban csatolásra került  az ügyvédi meghatalmazás, a közgyűlés jegyzőkönyve,  jelenléti
íve, módosított egységes szerkezetbe foglalt alapszabály.

A  becsatolt  iratok  alapján  a  Pécsi  Törvényszék  megállapította,  hogy  a  kérelmező
változásbejegyzés nyilvántartásba vétele iránti kérelme alapos.

Az alapszabály módosítása megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásainak, különös
tekintettel az Ectv. 31. § - 46. § rendelkezéseire.

A  csatolt  nyilatkozatok  alapján  az  egyesület  vezető  tisztségviselőivel  és
felügyelőbizottságának tagjaival szemben kizáró és összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
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Mindezekre  tekintettel  a  Pécsi  Törvényszék  az  Ectv.  13.  §  (1)  bekezdése  szerinti
rendelkezésre figyelemmel a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által,  utalva a 30. § (1) bekezdés
rendelkezésére,  határozott  a  civil  szervezet  bírósági  változás  nyilvántartásba  vételéről  a
végzés rendelkező részében foglaltak szerint.

A végzés ellen fellebbezésnek van helye a Cnytv. 5. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 233. § (1) bekezdése alapján.

Pécs, 2016. június 23.

Dr. Perjési László s.k
     bírósági titkár 
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