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VÉGZÉS
A Székesfehérvári Törvényszék a 07-02-0002442. megyei nyilvántartási számú Fiatalok Mentorai
Egyesület nyilvántartási ügyében elrendeli a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás
bejegyzését az alábbiak szerint:
A szervezet székehelyeként:
- 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. - törölve
- 5000 Szolnok, Magyar u. 9. fszt. 2. - bejegyezve
A szervezet képviselıjeként:
- Dr. Horváth Endre elnök (1121 Budapest, Szilassy út 12/c. Fsz/3.) - törölve
- Szymczak Judit elnök-ügyvezetı (anyja születési neve: Gál Judit, lakóhelye: 5000
Szolnok, Bimbó út 66. 1/8.) általános és önálló képviseleti joggal – bejegyezve
A megbízás idıtartama: 3 év
Az alapszabály módosításának kelte: 2015. június 12.
A végzés ellen a kézhezvételtıl számított tizenöt napon belül a Fıvárosi Ítélıtáblának címzett, de a
Székesfehérvári Törvényszéknél három példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. Az
ítélıtábla elıtti eljárásban a fellebbezı fél számára a jogi képviselet kötelezı. A nem jogi képviseli által
elıterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja.

Indokolás
Az egyesület újonnan megválasztott képviselıje – jogi képviselıje útján, elektronikus úton – 2015.
június 30. napján 36. sorszám alatt a szervezet képviseletében és székhelyében bekövetkezett változás,
valamint az alapszabály 2015. június 12-i keltezésének nyilvántartásba vétele iránt terjesztett elı
kérelmet a törvényszéken. A kérelmet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 34. §-a szerinti
egyszerősített nyilvántartásba vételi eljárás szabályai szerint nyújtotta be.

Kérelméhez csatolta az ügyvédi meghatalmazást, a jogszabályban meghatározott mintaokirat
alapján készült alapító okiratot, és ezt a körülményt a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt
nyomtatványon feltüntette. Kérelméhez csatolta továbbá a székhelyhasználatot igazoló okirat
másolatát, a közgyőlési határozatot is magában foglaló jegyzıkönyvet, a jelenléti ívet, továbbá Dr.
Horváth Endre elnök lemondó nyilatkozatát és Szymczak Judit elnök-ügyvezetı elfogadó és
összeférhetetlenségi nyilatkozatát.
A törvényszék - a Cnytv. 34. § (3) bekezdésére figyelemmel - eljárása során vizsgálta és
megállapította, hogy a mintaokirat kiegészítésére vagy bármely rendelkezése elhagyására nem
került sor.
A törvényszék a változásbejegyzésrıl a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37.§ (1) bekezdés szerint alkalmazott 30.§ (1) bekezdése és 34. § (4)
bekezdése alapján határozott.
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Amennyiben a szervezet nyilvántartott adataiban változás következik be, azt a változástól számított
60 napon belül a törvényszéknek be kell jelenteni.
A fellebbezés joga a Cnytv. 5.§ (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén alapul.
Székesfehérvár, 2015. július 24.
dr. Kollárné dr. Varga Beáta s.k.
bírósági titkár

