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A Kecskeméti Törvényszék a dr. Kastyják János ügyvéd (6400 Kiskunhalas, Árpád utca 2/b.)
által képviselt Kiskunmajsai Tenisz Klub (6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca 12/b.)
kérelmezőnek változás nyilvántartásba vétele iránt benyújtott kérelme ügyében – polgári
nemperes eljárásban – meghozta a következő
v é g z é s t:

A Kecskeméti Törvényszék elrendeli a civil szervezet alábbi adatainak bírósági
nyilvántartásba vételét:
Egyesület rövidített elnevezése: KTK
Alapszabály módosítás kelte: 2018. május 26.
Egyesület célja:
A rendszeres sportolási lehetőség és testedzés biztosítása, a sport iránti igények felkeltése és
ennek jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét Kiskunmajsán, a
város jó hírnevének öregbítése. A tenisz sport utánpótlásának biztosítása. A tenisz sport
műveléséhez szükséges infrastruktúra megteremtése.
A képviselők adatainak kiegészítése:
Csábrády Anikó elnök anyja születési neve: Egri Erzsébet Mária
Lakcíme: 6120 Kiskunmajsa, Lommatzschi utca 3.
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános
Képviselő megbízás időtartalma: 3 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2021.05.26.
továbbá a korábbi létesítő okirat kelte (2010.07.16.), valamint Szabó Tibor elnök 6131 Szank,
Félegyházi út 86. összes adatának törlését.
Felhívja a nyilvántartás kezelőjét, hogy a változást a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában 03-02-0001305. nyilvántartási szám alatt vezesse át.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a végzés a meghozatala napján jogerős.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést
tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen, a
végzés hatályon kívül helyezése iránt, a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
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A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan
napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A keresetlevélben, illetve az
eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság eljárását
jogszabálysértőnek.
Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, csak
olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett
volna. Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés
okának megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja, és e közérdek sérelmének
fennállását valószínűsíti.

Indokolás

A kérelmező a törvényszékhez 2018. augusztus 7. napján érkezett kérelmében változásai
bírósági nyilvántartásba vételét kérte a csatolt iratok alapján.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 38. § (1) bekezdése szerint a létesítő okirat
módosítását változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a bíróságnak. Ugyanezen
jogszabályhely (3) bekezdése előírja, hogy a bíróság a szervezet nyilvántartásba vételi eljárás
szabályai szerint vizsgálja, hogy a létesítő okirat módosítása megfelel-e jogszabályoknak.
A bíróság a becsatolt okiratokat alakilag és tartalmilag a jogszabályoknak megfelelőnek
találta, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3. könyvének I-II.
része, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv.) 13. § (1) bekezdése, 15. § (4) bekezdése, továbbá a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján
rendelkező rész szerint határozott.
A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés
elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul. A perindítás
határideje az országos névjegyzékben (www.birosag.hu / Civil szervezetek / Civil szervezetek
névjegyzéke) történt közzétételétől számított hatvan nap.

Kecskemét, 2018. október 17.
dr. Törőcsik Andrea
bírósági titkár

