Debreceni Törvényszék
DEBRECEN
13.Pk.62.375/2001/32. szám
Végzés
A törvényszék elrendeli a 09-02-0002375 szám alatt nyilvántartásba vett Magyar
Önkormányzati Főkertész Szövetség adataiban a következő változás átvezetését:
A szervezet megváltozott neve: Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület
A szervezet célja: A települések természeti környezete fennmaradásának, alakításának,
védelmének, fejlesztésének elősegítése, biztosítása, szakmai integrálása.
A szervezet képviselőjének neve és lakóhelye:
Kirrné Feicht Ágnes (an.: Újvári Margit) elnök 2209 Péteri, Zöldfa utca 27.
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviselői megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2021. december 05.
Az alapszabály módosításának időpontja: 2016. december 05.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Debreceni Ítélőtáblához címzett, de
a Debreceni Törvényszékhez 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. Az ítélőtábla
előtti eljárásban az ügy érdemében hozott végzés ellen fellebbezést előterjesztő fél számára a
jogi képviselet kötelező.
Indokolás
A kérelmező a szervezet nevében bekövetkezett változás átvezetését, valamint az alapszabály
módosítás 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.
Mindemellett kérte továbbá az egyesület – eddig a bírósági nyilvántartásban nem szereplő –
célja nyilvántartásba vételét.
Az eljárás során becsatolta a változást elhatározó közgyűlési jegyzőkönyvet, jelenléti ívét a
tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával, a vezető tisztségviselők 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 szerint.
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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.
A törvényszék a fentiekre tekintettel a Cet. 37. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 30. § (1)
bekezdése szerint rendelkezett a megváltozott adatok átvezetéséről.
Debrecen, 2016. december 21.
dr. Dienes Sándor sk.
törvényszéki bírósági titkár

a kiadmány hiteléül:
kiadó

