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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék a 13-02-0007349 számon nyilvántartott Készenléti Önkéntes Tűzoltó és
Önkéntes Mentőszervezet Egyesület (bejegyzett székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. Fszt. ) civil
szervezet nyilvántartási ügyében az alábbi módosítások átvezetését rendeli el:
1.) A civil szervezet székhelye: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.
2.) Az alapszabály kelte: 2019. február 18.
A törvényszék a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés Országos Bírósági Hivatal által vezetett Civil
Szervezetek Országos Névjegyzékében történő közzététele iránt intézkedik.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban 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 – az országos névjegyzékben
való közzététel napjától számított 60 napon belül pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül
helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A 60 napos perindítási határidő
elmulasztása jogvesztő hatályú.
INDOKOLÁS:
Kérelmező 2019. év február hó 25. napján a fenti civil szervezet székhelye megváltozásának nyilvántartásba
vételét kérte. Mivel a benyújtott alapszabályt nem hiteles magánokirati formában nyújtotta be az egyesület,
ezért a bíróság 2018. február 26. napján hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlást az egyesület határidőben és
maradéktalanul teljesítette.
A közgyűlési iratok, a székhelyhasználati nyilatkozat, valamint a módosított alapszabály az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben (Ectv), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben (Cnytv), 3:5-3:48§-ban, az előbbiekben nem szabályozott kérdésekben
a 3:1-3:48.§-aiban és az alapszabályban foglaltaknak megfeleltek, a törvényszék a Cnytv. 2.§ b./ pontjában
foglalt felhatalmazás folytán a 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint határozott és a nyilvántartásba vételt
elrendelte.
A végzés közzétételére vonatkozó rendelkezés a Cnytv. 67§ (4)-(5) bekezdésén alapul. A végzés a
meghozatala napján jogerős.
A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A§ (1) bekezdése zárja ki. A keresetindításra jogosultak
körét és feltételeit, az eljáró bíróságot, a keresetindítás határidejét és annak jogvesztő voltát, a határidő kezdő
időpontját, valamint a kereset indokát és célját a Cnytv. 46/A§ (1) – (4) bekezdése szabályozza.
Budapest, 2019. március 13.
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