
24L2. le ^^fu) ,o,

EiF;:ipü ú9 A,,r;Pisséi 1.11ii i!, &FővÁRog róRvÉNyszÉK

Fíatárnzat száma: 7"Pk.6 1,{í4e ; l *í}íJl7 1

vEGZES

A Fővárosi Törvényszék a Budapesti Városvédő Egyesület változásbej
bíróság íellúvja a kérelmezőt, lrngy jelen végzés kézbesítésátői száinítcltt
változásbejegyzési kérelrrre elutasításának terhe mellett - pótr:lja kérelme

1. A Polgári T 13. évi V. törvány (Ptk.) 3:75. § (1)
foglaitakra ismét 2022
elnök és is hitelesítve.

2. A bíróság tájékoztatja a hogy a szewezet nyilvántartás szerint hatályos, 2022.

a k{ildöXgyűtrés rnegválasgto{ta etrlrök*ek aletr*ökrtek i]letve
elnökségi F illetve titkámak
A bíróságnál szerint tisztujításra a 2018

a

-4

jútrirrs S?. rrapjá:t kelt alapszabályának 9.__o1da1 5.i. pantja ártelináben az *,trn*}tsóg 15 tagr!,
melynek tagtrai az elnök, 2 alelnök é9k{ e|nőkségi tag, akiket a lnitrdöttgyúlés 4 évre választ
meg. Továbbá az a\apszabály 11. oldalán lévő 1. pontja alapján szintén 4 éves időtartamra a
kütdöttg}.{llós lraromtagu felü5,clőbizottságot választ.

/e, -s
Jelen eljárásban mellékelt 2ü22. október 1 1-i küldöttgytilés jegyzőkönyvének tanúsága szerint

ívét levezetö

került sor, arrrik*r megválasztották á7 el*ökség

tagi

augusztus 23-i kiildöttgyülésen
felügyelőbi zottság tagtrut 4 évre, l

nyilatkozatait.
j.l 

-

elIawa,

e§a
akik becsatolt nyilatko zatatkkal eifogadták tisáségüket.

Így figyelemmel a hatályos alapszabály hivatkozott rendelkezéseire alelnöki és *1-egy
vclanain,{ a 3

,gy a a során be kell ta*ania a
szervezetére és múködésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő
okiratában fogtaltakat, ellenkező esetbsn a civil szerv,ezetek birósági nyilvántartásáróI és az
ezzel összefiiggő e§rárási szabályokról szóló 20íl. évi CLXXXL
a},apján törvényességi felügyeleti eljarás lefolytatásának van helye.

[Cnytv.] 7LlC. §-a

Minderre tekintettel a ismételt összehívósa melyen döntenek a
hianyzó tisáséget betöltő évre történő

3. A kiildöttgyűlést nyújtani annak jegyzőkönyvét, a a
jegyzőkönwvez*tő hitelesítő

székhelyéveVlakóhelyével, a elnök a
nlteles|to ala$a§aval el latva-

4. Csatolják a megválasztott vezető és a Polgári
. törvón.v {Ptk.) 3:22. itrletve

a Btk. 61. § (2) bei<ezdés i) pontja szerinti kizárő és összeferhetetlenségi okoi<ra vonatkozó
, legalább te§es bizonyító erejű magánokirati formában (p1. 2 tanú aláírásával) a
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tagok latkozatainak ki kell terjednie a 3:26.§

L
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ho fogadta el tisrtségét,

(A szóban nyilatkozatok megtételéhez segítséget nffithat a bíróság honlapjárót
letölthető, az
okiratsablcn:

alábbi linken elérhető, kiilőn a

3" Jeney ,4ttila rrllíáí küldöttgyúlós általi megválasztásávai kapcsolatban a biróság az
alábbiakat rögáti: a hatályos alapszabály 11. oldalán Lévő 2.4,3. porrt értetmében a titkár a
tevékenységét * el*öksógi dö*téstől fiiggöen - megbízási szerzödés, illetőieg határczott vagry
határazatlan időtartamú munkaviszony alapjánlátja el. A
Attila idötartamra képviselő, a

2

A

lévő 2,4,2.
30

ározatlart időtartarnró} határoz*tt időta*amra törté*ő 2
időközbeni a megbtzásaről vagy*

hatátozatot tatialmaző jegyzőkönyvet és az ülés jelenléti ívét.
Az elrrökségi lratározattal összhangban jelö§e meg,}eney Attila titkán-a vonatko:ró ,,E" lap§n a

6. Csato§on PK-lalY kéreíem

lapon jetrölni k*il, tlogy azt trriánypótlás có§ából ny"rjrja be;

aeíatok szerint Jeney
hatályos alapsffi?§

időtartamú jogviszony esetén - a megfizas

, az alábbiak

?

titkár megbizásának időtartanrát és * határozott
megszuneseneK napJat.

szerint:
- &.z r.A"

ons§

,,CT'!&j án ne kérje az módositás 2ü22.07 .a7 -i kelténeknyilvántatás ,ba

a
Millisits }víáté rryilvántartásbó1 való törléset:

megszűnésének időpontja

* J*ney Attila képvis*iőre vo*alk*zó ,,E" lag}üt csak abban az esetb*n töit,qe ki, }aa --
figyelemmel jelen végzés 5, pontjában foglaltakra - megbízásának időtartama és megbízása
megszűnésének napj a változik;

lapon a vonatkozó adatok kérje a jelen
azűjabb által

|?
d

ftlhívás
vételét.

Táj ékoztató az elj árási.i ogolcról.

A hiánypótlási iratokat elektronikus úton kel1 előterjeszteni!

A fenti hiánypótlási határidő kérelemre, indokolt esetben, legfeljebb a kérelemben megjelölt
irlőta*amig me-qhosszabbítható_ A határidő hasszabbítás iránti kérelrnet a lratáridő lejárta előtt
kell előte4esáeni.

Ha a hiánypótlási határidőt elmulasztották, vagy a hiánypótlást hiányosan vagy hibásan
te,rj*sztettói< slő, a. lr{róság g kárelrnet r,észéssel elutasítia. illetől*g azt §:lrayos 3.43jrya
szerint bírálja el.

A bíróság tájékoztatja a kérelmezőt, hogt a napokban megállapított határidőbe nem számít
beíe minden évnek a december 24tőí január í-ig terjedő idősz*.kc (ítéíkezési szüxet). Az
ÍtéÍkezésí szűnet tűríama alatt a határidő nem teÍik, és nem júr le.

?
+

hogy a bankszámla feiett
egy másik
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A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

Budapest, 2022. december 2a,

A kiadmány hiteléül:

J

dr. Papp l1ona s.k.
bírósági titkár


