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V é g z é s 

A Tatabányai Törvényszék az 1519. szám alatt nyilvántartott Szabó László (1039 Budapest, Lukács
György utca 4. IX/82.) elnök által képviselt Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége  (1039
Budapest, Lukács György utca 4. IX/82.) civil  szervezet változás nyilvántartásba vételi ügyében
elrendeli az alábbi változás bejegyzését:

A civil szervezet képviselőjét újraválasztották, a képviselő határozott 4 éves időtartamra: 

- Szabó László elnök /an.  Horváth Mária/ (1039 Budapest, Lukács Gy. u. 4. IX/82.) - képviseleti
jogának terjedelme: általános, gyakorlásának módja: önálló.

Az alapszabály 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján történt módosításának időpontja: 2016. 01. 23. 

A végzés ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet
elektronikus  formában  a  vonatkozó  ÁNYK  nyomtatványon  a Tatabányai  Törvényszéken  kell
benyújtani a Győri Ítélőtáblához címzetten.

I n d o k o l á s:

A civil szervezet képviselője 2016. február 11. napján elektronikus úton érkeztetett és 2016. március
09. napján kiegészített beadványában változás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztett elő.

A változás bejegyzéséhez a kérelmező csatolta az  ÁNYK  formanyomtatvány  kérelmet,  a
2016.01.23. napján megtartott közgyűlés  jegyzőkönyvét, jelenléti ívét,  a  tagjegyzéket  a
megválasztott  képviselő és a többi -  bírósági nyilvántartásba vételt  nem igénylő - tisztségviselő
feladatvállaló  nyilatkozatát  és az alapszabály 2013.  évi  V.  törvénynek megfelelése  okán történt
módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegű létesítő okiratát. 

Mivel a civil szervezet a kérelmét a 11/2012 (II.29.) KIM rendelet, valamint a 2011. évi CLXXXI.
törvény (Cnytv.)  előírásainak megfelelően terjesztette elő, ezért a törvényszék  a kérelemnek
megfelelően a rendelkező rész szerint határozott a  2011.  évi  CLXXV. törvény (Ectv.)  13.§  (1)
bekezdése alapján.

A törvényszék a  Cnytv. 38. §. (3) bekezdésén alapuló kötelezettségének az 5.§.-ban adott
felhatalmazás alapján alkalmazandó Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 215. §.-ban
foglaltak szerint tett eleget.

Tatabánya, 2016. március 10.

Dr. Munka Gábor 
 törvényszéki titkár


		2016-03-10T11:14:41+0100
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




