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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-02-0002350 szám alatt nyilvántartott Pest Megyei
Polgárőr Szövetség (székhely: 2440 Százhalombatta, Ifjúság út 7./A) elnevezésű civil szervezet
alábbi adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetését.
1.) Az egyesület képviselőjének lakcíme, képviseleti joga terjedelme, megbízása megszűnésének
időpontja az alábbiak szerint módosul:
dr. Bilisics Péter (anyja neve: Simsik Katalin)
lakcíme:
Megbízása megszűnésének időpontja:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:

1188 Budapest, Havanna utca 44. 1./4.
2024. május 25.
általános
önálló

2.) A szervezet új székhelye:

2040 Budaörs, Kinizsi utca 2.

3.) Az alapszabály módosítás kelte:

2020. június 25.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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. 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 törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b.) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a kérelmező nyilvántartás módosítása iránti kérelmének a Ptk. 3:63.§ - 3:87.§ai, valamint a Cnytv. 37. § (1) bekezdése, a 23-24. §, 107.§ (3) bekezdése, továbbá az 11/2012. (II.29.)
KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel ellátva nyújtotta
be.
A Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégium Peres Csoportja az 5.G.40.755/2017. szám
alatt folyamatban volt perben meghozott jogerős ítélet megküldésével 2020. február 11. napján arról
tájékoztatta a nemperes csoportot, hogy az 5.G.40.755/2017. szám alatt folyamatban lévő per
befejeződött, ezért a törvényszék a 2017. december 18. napján 52. sorszám alatt benyújtott
változásbejegyzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem felfüggesztésének megszüntetését és az
eljárás folytatását rendelte el 75. sorszám alatt meghozott végzésével.
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A törvényszék a kérelem elbírálásakor a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 114.§ (1) bekezdésének
figyelembevételével járt el. A székhelyhasználati igazolást, a vezető tisztségviselők, valamint a
felügyelőbizottsági tagok tisztségelfogadó nyilatkozatát a törvényszék a Cnytv. 24.§ (2)
bekezdésében foglaltak alapján – tekintettel arra, hogy azok a törvényszék rendelkezésére állnak –
vette figyelembe.
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 történt közzétételétől számított hatvan nap.
Budapest, 2020. július 17.
dr. Nyíri Krisztina
bírósági titkár

