Debreceni Törvényszék
18.Pk.61.285/1999/42.szám

A Debreceni Törvényszék mint nyilvántartó bíróság a 09-01-0001285 számon nyilvántartott
Igazgyöngy Alapítvány (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardi utca 19., adószám: 185578821-09) civil szervezet változásbejegyzése iránt kérelemre indult nemperes eljárásban meghozta
a következő
v é g z é s t:
A törvényszék elrendeli Igazgyöngy Alapítvány adataiban a következő változás átvezetését:
Az alapító okirat módosításának kelte: 2017. július 18.
A szervezet megváltozott székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Sinka István utca 7.
A törvényszék elrendeli a jelen végzés megküldését az Országos Bírósági Hivatal részére az
országos névjegyzék útján való közzététel céljából.
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.
Indokolás

Alapítók az alapító okirat és a székhely módosulása,az alapító okirat keltének nyilvántartásba
vétele iránt terjesztett elő kérelmet a törvényszéken.
Az eljárás során becsatolta a változásokról rendelkező alapítói döntést, a kuratórium tagjának
a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó
nyilatkozatát, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 24. § (3) bekezdés és az 56. § (1)
bekezdés b) pontja szerint.
A megváltozott adatok átvezetéséről a törvényszék a Cnytv. 37. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
A jogorvoslat lehetőségét a Cnytv.46/A. §-ának (1) bekezdése zárja ki.

Debrecen, 2017. október 05.
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