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V é g z é s

A Szegedi  Törvényszék  Dr.  Hegedűs  Andrea  ügyvéd  (6725  Szeged,  Móra  utca  3.)  által  képviselt
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  (képviselő:  Szegvári  Ernőné
polgármester,  6775 Kiszombor,  Nagyszentmiklósi  u.  8.)  alapítónak – a  Kiszomborért  Alapítvány
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatti székhelyű szervezet nyilvántartási ügyében

elrendeli

az alábbi változások civil szervezetek bírósági nyilvántartásába történő bejegyzését:

Dr. Szilágyi Dezső kuratóriumi tagsága megszűnt.

A civil szervezet új vezető tisztségviselője: Görbe Boldizsár
(anyja születési neve: Fodor Betáta 
Gabriella)
6775 Kiszombor, Szegedi út 44. szám 
alatti lakos kuratóriumi tag

A megbízás időtartama: határozatlan

A módosított létesítő okirat kelte: 2018. július 19.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Szegedi Ítélőtáblához címzett, de a Szegedi
Törvényszéknél elektronikusan benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárásban a jogi
képviselet kötelező, a jogi képviselő nélkül eljáró fél eljárási cselekménye hatálytalan.

I n d o k o l á s

A bíróság a kérelmező közalapítványt 06-01-0000121. sorszám alatt tartja nyilván. A szervezet kérelmet
terjesztett elő változás bejegyzése iránt, melynek oka a kuratórium tagjának személyében bekövetkezett
változás  nyilvántartáson  való  átvezetése  volt.  A kérelmező  csatolta  a  jogszabály  által  megkövetelt
okiratokat.

A változás bejegyzése iránt előterjesztett kérelem alapos.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI.  törvény  (Cnytv.)  30.  §  (1)  bekezdése  alapján  ha  a  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelem
áttételének vagy hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának nincs helye, és nem
kell a kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget
tett,  a  bíróság  a  szervezetet  legkésőbb  a  kérelem  benyújtásától  számított  hatvan  napon  belül
nyilvántartásba veszi. 

A Cnytv  37.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  változásbejegyzési  eljárásra  a  szervezet  nyilvántartásba
vételére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
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A  kérelmező  kérelmét  megfelelően  alátámasztotta,  ezért  a  bíróság  a  változás  bejegyzése  iránt
előterjesztett kérelemnek megfelelően a rendelkező részben írtak szerint a Cnytv. 37. § (1) bekezdése
alapján alkalmazandó Cnytv. 30. § (1) bekezdése szerint elrendelte a változások nyilvántartásba történő
bejegyzését.

Szeged, 2018. augusztus 1.

dr. Somogyi Nóra
bírósági titkár
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