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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-02-0003622 szám alatt nyilvántartott PilisDunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület (bejegyzett székhely: 2009
Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.) elnevezésű civil szervezet alábbi adataiban bekövetkezett
változások nyilvántartásba vételét:
1./ Az egyesület új képviselői és a képviselők anyja neve, lakcíme, megbízatási ideje:
Köves Tamás, anyja neve: Vadas Mária, lakcím: 2009 Pilisszentlászló, Kossuth utca 31.
megbízatási ideje:
2 év
megbízás megszűnésének időpontja:
2020. június 4.
Bernáth Imre elnök, anyja neve: Lakos Gizella, lakcím: 2009 Pilisszentlászló, Honvéd utca 18.
megbízatási ideje:
2 év
megbízás megszűnésének időpontja:
2019. május 30.
Bernáth Katalin, anyja neve: Szalai Erika, lakcím: 2009 Pilisszentlászló, Honvéd utca 18.
megbízatási ideje:
2 év
megbízás megszűnésének időpontja:
2020. június 4.
Jörg Roland Olivér, anyja neve: Mohácsi Judit Piroska, lakcím: 2009 Pilisszentlászló, Honvéd utca
17.
megbízatási ideje:
2 év
megbízás megszűnésének időpontja:
2020. június 4.
Mandák Csaba, dr. Mátyók Gyöngyi és képviseleti joga és elnökségi tagsága megszűnt.
Szecsődi Valéria képviseleti joga – a jelen végzés 2. pontjában írtakra is figyelemmel - változatlan
tartalommal fennmarad, Bernáth Imre vonatkozásában az egyesületben betöltött tisztsége módosult
a fentiek szerint, valamint képviseleti joga a 2. pontban írtak szerint.
2./ A képviselet módja és terjedelme:
Bernáth Imre elnök képviseleti joga önálló és általános.
Az elnökség további tagjainak képviseleti joga különös és együttes: a bankszámla felett az
elnökségi tagok közül (Bernáth Katalin, Köves Tamás, Szecsődi Valéria és Jörg Roland Olivér)
ketten-ketten jogosultak rendelkezni együttes aláírással.
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
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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 szervezet jogi képviselője útján a törvényszékhez 2018. július 17. napján, majd 2018. augusztus
3. napján érkezett beadványában változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő. Tekintettel arra,
hogy a beadványok tárgyuknál fogva (vezető tisztségviselők lemondása és új vezető tisztségviselők
megválasztása) összefüggenek, a törvényszék a két kérelmet egy eljárás keretében vizsgálta,
figyelembe véve a 2018. július 17. napján benyújtott kérelem mellékleteit (közgyűlési jegyzőkönyv,
jelenléti ív, tisztségről lemondó nyilatkozatok), valamint a 2018. augusztus 3. napján érkezett
beadvány mellékleteit.
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 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 (www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezeteknevjegyzeke) történt közzétételétől számított hatvan nap.
Budapest, 2018. augusztus 3.
dr. Nyíri Krisztina
bírósági titkár

