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V É G Z É S

A Szombathelyi Törvényszék elrendeli a Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület - mint civil
szervezet  -  új  képviselőjének  és  az  alapszabálya  módosítási  időpontjának   bírósági
nyilvántartásba vételét  az alábbiak szerint.

A civil szervezet képviselője (Husz Balázs Gábor – elnök, Nagy Brigitta - gazdasági munkatárs
helyett):

Hegedüs Zsuzsanna – elnök
9700 Szombathely, Karmelita utca 2.
anyja születési neve: Somogyi Terézia
képviselői megbízás időtartama: 5 év

A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló

Zrínyi Zita - gazdasági munkatárs
9797 Nárai, Kossuth utca 22/A.
anyja születési neve: Iván Margit
megbízás időtartama: 5 év

A képviseleti jog terjedelme: különös
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes

A bankszámla felett rendelkezésre az elnök és a gazdasági munkatárs együttesen jogosultak.

A  civil szervezet alapszabálya módosításának időpontja: 2018. december 17.

Utasítja a nyilvántartáskezelőt, hogy az adatváltozásokat a végzés jogerőre emelkedését követően a
nyilvántartó lapon és az OBH számítógépes nyilvántartásán vezesse át.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S

A Vas Megyei Bíróság az 1997. február 20. napján kelt Pk.60.029/1997/2. számú végzésével vette
nyilvántartásba társadalmi szervezetként a Szombathelyi Waldorf Társas Kört, melynek elnevezése a
7. számú végzés szerint Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület-re változott.

A kérelmező a bíróságra 2019. január 16. napján érkezett, majd 2019. február 6. napján módosított,
ill. kiegészített kérelmében kérte a civil szervezet új képviselőjének és az alapszabálya módosítása
időpontjának  bírósági nyilvántartásba vételét. A kérelméhez csatolta a 2018. december 17. napján
tartott  közgyűlés  jegyzőkönyvét   és  jelenléti  ívét,  a  2019.  január  9.  napján  kelt  elnökségi  ülés
jegyzőkönyvét,  a  módosításokkal   egységes  szerkezetbe  foglalt  alapszabályt,  az  újonnan
megválasztott vezető tisztségviselők feladatelvállaló nyilatkozatát.
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A kérelem alapos.

A törvényszék  megállapította,  hogy a kérelem  és  a  módosított  alapszabály  megfelel  a  civil
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény,  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.§ - 3:87.§-ainak, annak 3:4.§ (2) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével, valamint a 11/2012. (II.29.) KIM rendelet rendelkezéseinek, ezért a
civil szervezet új képviselőjét és az alapszabálya módosításának időpontját, -  figyelemmel a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37.§ előírásaira - a rendelkező részben írtak szerint nyilvántartásba vette.

A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdés zárja ki.

Szombathely, 2019. február 7.
                                                                                                                 Dr. Tauber Ákos

                                bírósági titkár
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