A Pecsi Torvenyszek
14.Pk.60.022/1997/73. szam

A Pecsi Torvenyszek az Ersek-Csanadi Gyongyi elnok (1098 Budapest, Epreserdo u. 12. 4.
epiilet 3/13. szam alatti lakos) altal kepviselt Aranyszamar Szinhaz Kozmiivelodesi
Egyesulet kerelmezo valtozasbejegyzes es kozhasznu jogallas nyilvantartasba vetele iranti
nemperes eljarasban meghozta a kovetkezo
vegzest:
A Pecsi Torvenyszek elrendeli az Aranyszamar Szinhaz Kozmiivelodesi Egyesulet 1505.
sorszam alatti nyilvantartasaba az alabbi adatok bejegyzeset:
Az Alapszabaly modositasanak kelte: 2014. Julius 21.
A kepviselo lakcimeben tortent valtozas alapjan a birosagi nyilvantartasban bejegyzett
lakcim egyidejii torlesevel az alabbi rendelkezes lep:
Ersek-Csanadi Gyongyi elnok 1098 Budapest, Epreserdo u. 12. 4. epiilet 3/13.
A kepviselet gyakorlasanak modja: az elnok kepviseleti joga onallo.
Cel szerinti besorolas: kulturalis tevekenyseg (miiveszeti tevekenyseg).
TJj eel szerinti leiras a birosagi nyilvantartasba bejegyzett eel szerinti leiras egyidejii
torlesevel:
Gyermekeknek es az ifjusagnak szolo kulturalis, muveszetpedagogiai tevekenyseg,
szabadidd hasznos eltoltesenek megszervezese, rendezese, lebonyolitasa. E miikodese
soran szem elott tartja a nemzetkozi kapcsolatok kiepiteset, tapasztalatcseret, valamint a
kozos egyiittmiikodest kiemelten a Karpat-medenceben miikodo szervezetekkel. Az
egyesulet celja tovabba, hogy tagjain kiviil az allampolgarok minel szelesebb retegei
reszesiilhessenek szolgaltatasaibol. Ennek biztositasara az egyesulet programjait,
rendezvenyeit mindenki szamara elerhetove teszi.
Kozhasznusagi fokozat: kozhasznu az uj civil torveny szerint.
A kozhasznu jogallas megszerzesenek idopontja: 2014. Junius 01. napja.
A vegzes ellen a kezbesitest koveto 15 nap alatt a Pecsi Torvenyszeknel irasban, harom
peldanyban benyujthato fellebbezesnek van helye a Pecsi Itelotablahoz, a masodfoku
eljarasban a jogi kepviselet kotelezo.
Indokolas
A Pecsi Torvenyszek az Aranyszamar Szinhaz Kozmiivelodesi Egyesiiletet 1505. sorszam
alatt tartja nyilvan a birosagi nyilvantartasban.
A kerelmezo 2014. majus 30. napjan valtozasbejegyzes es kozhasznu jogallas nyilvantartasba
vetele iranti kerelmet terjesztett elo a Pecsi Torvenyszekhez, amelyet a birosag a civil
szervezetek birosagi nyilvantartassal es az ezzel osszefiiggo eljarasi szabalyokrol szolo 2011.
evi CLXXXI. torveny 44. § (8) bekezdese alapjan egy eljarasban biralt el.

A kozhasznu jogallas nyilvantartasba vetele iranti kerelem tekinteteben a kerelmezo csatolta a
2012. es a 2013. lezart iizleti evek beszamoloit, kozhasznusagi mellekleteit, ezek Orszagos
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Birosagi Hivatalnal tortent kozzetetelenek igazolasat, a Cnytv. 44. § (4) bekezdes szerinti
kerelmezoi nyilatkozatot, a vezeto tisztsegviselok osszeferhetetlensegi nyilatkozatat, a
kozhasznu jogallas nyilvantartasba vetele iranti papir alapu kerelmet.
A valtozasbejegyzes iranti kerelem kapcsan csatolast nyertek a kozgyulesi jegyzokonyvek,
jelenleti ivek, a modositassal egyseges szerkezetbe foglalt alapszabaly, a kepviselo
lakcimvaltozasat igazolo hatosagi igazolvany fenymasolata.
A becsatolt iratok alapjan a Pecsi Torvenyszek megallapitotta, hogy a kerelmezo
valtozasbejegyzes es kozhasznu jogallas nyilvantartasbavetele iranti kerelme alapos.
Az alapszabaly modositasa megfelel a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V . torveny,
tovabba az egyesulesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek
mukodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi C L X X V . torveny rendelkezeseinek.
A vezeto tisztsegviselokkel szemben az altaluk tett osszeferhetetlensegi nyilatkozat szerint
szemelyiikkel szemben kizaro es osszeferhetetlensegi ok nem all fenn.
A Pecsi Torvenyszek a becsatolt beszamolokbol, kozhasznusagi mellekletekbol, kerelmezoi
nyilatkozatbol megallapitotta, hogy az elozo ket lezart tizleti ev vonatkozasaban az egyesiilet
megfelelo eroforrassal es megfelelo tarsadalmi tamogatottsaggal rendelkezik.
A kozhasznu nyilvantartasba vetellel szerzi meg a civil szervezet kozhasznu minositeset az
Ectv. 33. § rendelkezese alapjan. Ezen idoponttoLkezdve az Ectv. 36, § (1) bekezdes szerint
jogosult hasznalni az uj civil torveny szerinti kozhasznu jogallas megnevezest.
A Pecsi Torvenyszek a valtozasbejegyzes iranti kerelem kereteben elrendelte a eel szerinti
leiras valtozasat, amely az eredeti eel szerinti leirassal osszefiiggesben.
A kerelmezo a eel szerinti besorolas pontositasat kerte, mely tevekenysege folytatasahoz, a
hatosagi engedelyek megszerzesehez szukseges, ezet a torvenyszek a hatalyos jogszabalyi
eloirasok szerinti kulturalis tevekenyseg eseteben meghatarozta annak specialis tevekenyseg
fajtajat a nomeklatura alapjan.
A kepviselo lakcimvaltozasa a hatosagi igazolvanya fenymasolatanak dokumentalasa alapjan
tortent.
Mindezekre tekintettel a Pecsi Torvenyszek az egyesulesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol,
valamint a civil szervezetek mukodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi C L X X V . torveny
(Ectv.) 13. § (1) bekezdese szerinti rendelkezesre figyelemmel a civil szervezetek birosagi
nyilvantartasarol es az ezzel osszefuggo eljarasi szabalyokrol szolo 2011. evi C L X X X I .
torveny (Cnytv.) 30. § (1) bekezdes rendelkezesere, hatarozott a civil szervezet birosagi
nyilvantartasba vetelerol.
A vegzes ellen fellebbezesnek van helye a Cnytv. 5. § (1) bekezdese folytan alkalmazando
polgari perrendtartasrol szolo 195.2.1e^|J^"te4;veny (Pp.) 233. § (1) bekezdese alapjan.
Pecs, 2014. oktober 8. napj^&O'
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