
Győri Törvényszék
Fk62,7 7 5 /2003 l 6l. szám

A Győri Törvényszék dr. Gaálné dr. Mátyás Marietta Mária ügyvéd által képviselt
Jánossomorjai Független Közéleti Társaság (9241 Jánossomorja, Óvári utca 1,)
változásbejeg7zése itánt indult eljárásban meghozta a következő

végzést:

A bíróság elrendeli a 08-02-0002411 számon nyilvántartott egyesület megváltozott adatainak
nyilvántartáson töríénő áívezetését az alábbiak szerint:

A szervezet képviselőiének neve. lakóhelve. a képviseleti ioe terjedelme. gyakorlásának módia
i<ülönös képji§9!§]üog esetén az üqvcsopoft megielölése:

Név, lakóhely: Fördős Alíz elnök - 9086 Töltéstava, Béke utca 41.
Anyja neve: Rigó Mária
Képviseleti jog terjedelme: á|talános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló, kivéve bankszámla feletti rendelkezési jog
Bankszámla feletti rendelkezési jog: együttes Lengyelné Mátyás Marianna pénztárossal -
9241 Jánossomorja, Kossuth utca 8.

A képviselő megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időponúa:

A képv i§q!ó rnggbízllrldóartama:
A me gbízás meqszűnésének idóponüa:

Név, lakóhely: Jakabné Gruidl Terézia elnökhelyettes - 924l Jánossomorja, dr, Dicsőfi Endre
utca 18,ts.
Anlja neve: Rátkovics Teréz
l(épviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló, kivéve bankszámla feletti rendelkezési jog
Bankszámla feletti rendelkezési jog: együttes Lengyelné Mátyás Marianna pénztárossal -
9241 Jánossomorja, Kossuth utca 8.
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Név, lakóhely: Lengyelné Mátyás Marianna pénztátos - 924lr Jánossomorja, Kossuth utca 8.
Anyja neve: Németh Marianna
Képviseleti jog terjedelme: k ülönös
Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes Fördős Alíz etnökkel - 9086 Töltéstava, tséke
utca 41. vagy Jakabnó Gruidl Terézia elnőkhelyettessel - 9241 Jánossomorja, dr. Bicsőfi
E. utca 18/B,
Az ügycsopoft megjelöIése: bankszámla feletti rendelkezési jog

A képviselő megbízás időtartama:
.A, megbízás meqszűnésének időponúa:

4év
2023. október 13.

Eglidejűleg a bíróság megállapítja, hogy Lacknerné Fördős Klára képviseleíi joga megszíínt-

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Avégzés, avégzés alapjául szolgáló eljárás vagy az iratokjogszabálysértő volta miatt az üg_vész
és az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezós ót érintő részére vonatkozóan - p€fi
indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése irr{nt.

A pert a szervezeí szék}relye szerint illetékes törvényszék előtt ke]l megindítani a végzés
országos nér,jegyzékben töfiént kőzzétételétől számított 60 napon belül. A határidő
elmulasztása j ogvesztéssel j ár.

IND O KOLÁ S

A szervezet képviselője bejelentette a nyilvántartást vezető bíróságnak, hogy új képviselőt
választottak, megielölte a képviseleti jog terjedelmét, gyakorlás:ínak módját, ktiiönös
képviseleti jog esetén az ügycsopörtot, ezéítkéíte a változások bírósági nyilvántartásban való
átvezeíéséí.

A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönlvről szóló 2013, évi V.
iörvény, az egyesülési jogró1, a közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek mííködésérő1
és támogatásáróí szőlő 2011. évi CLXXV törvénynek és a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összeíiiggő eljátási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvénynek, ezért a bírőság a szervezetet a fenti adatokkal nyilvántartásba vesz i,

A végzés részletes indokolását a bíróság - a civil szervezetek bírósági nyilvántartás áről és az
ezzel összefiiggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cnytv.)
5. § (1) bekezdése alapján a Pp. 347. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel - mellőzi.

Avégzés elleni fellebbezés lehetőségének kizátását, valaminí a perindítás lehetőségét a Cn;,tv
46lA. § (l) - (3) bekezdése mondja ki.

A bíróság végzése elleni keresetlevélben meg kell jelölni, hogy a felperes miért taHja a bíróság
eljárását jo gszabálysértőnek.
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A bíróság felhívja a szeryezet képviselőjét, hogy a létesítő okirat, illetve a nyilvántanásba
bejeglzett adatok változását a szeívezet arra jogosult szerve (közgyűl és) határozatának
elfogadását követő ó0 napon beIül köteles a bíróságnak bejelenteni. Ha a válto zásbejegyzési
]<érelemből az hinik ki, hogy a szeívezet elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem
határidőben történő benyujtását, a bíróság 10.000,- forinttól 900.000,- forintig terjedő
oénzbírsággal sújthatja a szerv ezetet.

Cyőr, 2020. január 27 .

dr. Sik Tímea
bírósági titkár



A bíróság tájékoztatja a civil szeryezetet, hogy a 2018. janlár 1. napjától hatáiyos. a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásárő| és az ezzel összefiiggő eljárási szabályokról szóló 201 l, évi
CLXXXI. törvén1,, (Cnytv.) 9l. § ( 1) bekezdés h) pontja alapján a nyilvántartásnak taftalmaznia keil
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § (1) bekezdés 6, pontja szerint
gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 20l5. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) szefinti
hivatalos elérhetőségét (Cégkapu).

Az E-üqvintézési tV. 14 § (1) bekezdés alaplán a gazdálkodó szervezet ügyléI, ekként a civil
§zeFv€zet is - törvény eltérő rendelkezése hiányában a nyilvántartásbá Yét€lét, ha a gazdirlkodó
szeT,tezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartrisba véteie nem köteiező,
létrejöttét követő 8 napon belül - kőteles bejelenteni az úgyintézési rendelkezésének
nYilvántarlásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvrántartís) az elektronikus kapcsolattaltásía
szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség), amely lehet:
a) biztonságos kézbesítési cím, vagy
b) a Korn;iny által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség.

Á Cégkapu regisztrációhoz segítséget, tájékoztatást az a|ábbi linken vehet igén1,lre:
&tttls :/lldat&cly.gE.bw/ckn-regisztracio/taiekoztato"html.
A civil és egyéb cégnek nem minősülő szer-vezetek a regisztráció szempontjábói ,,egyéb
gazdálkodó szelvezetnek" minősüIne! melyről bővebben az alábbi oldalon olvashatnak:
https://birosag.hu/hirek{<ategoria/ugyfeleknek/cegkapu-civil-szervezeteknek
,,Tájékoztató Cégkapu szolgáltatásró|''.

Az E-úgYinlézési tv, 14. § (8) bekezdése értelmében, ha a gazdálkodó szervezet tigl,fél hivatalos
elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zz eljárást e]ektronikus
kaPcsoiattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szeívezet ezen köte]ezettségén.k
rrem teljesírése miaíl az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó
szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági
ellenőrzés lefollatását.

Győri Tórvényszék
Civil szervezetek irodája


