Budapest Környéki Törvényszék
47.Pk.60.154/2016/2. szám
VÉGZÉS

A Budapest Környéki Törvényszék a Csodaműhely Egyesület elnevezésű civil szervezetet 1302-0006998 szám alatt nyilvántartásba veszi.
1./ A szervezet neve:

Csodaműhely Egyesület

2./ A szervezet székhelye: 2014 Csobánka, Fő tér 7.
3./A képviselő neve, anyja neve, lakcíme, képviselet módja, terjedelme, képviselet időtartama,
megszűnésének időpontja:
Bakó Boglárka (elnök), an.: Szentpáli Ildikó, 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa u. 46.,
önálló, általános, 5 év, 2020.09.02. napjáig
4./ A szervezet célja:
A Magyarországom élő hátrányos helyzetű emberek és közösségek társadalmi
integárciójának elősegítése, a nemzetiségi, nemi vagy egyéb csoporthovatartozásuk miatt
veszélyeztetett emberek társadalmi érdekképviselete .
5./ A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
1.8. Szociális tevékenység
1.8.1. kód: 0800
6./ A létesítő okirat kelte: 2015. szeptember 02.
7./ A szervezet formája: Egyesület
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve, de e törvényszéknél 3 példányban, írásban kell benyújtani.
Törvényszék tájékoztatja Kérelmezőt, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet
kötelező.
IN D OKO LÁ S :
Kérelmező 2016. április 05. napján a fenti civil szervezet nyilvántartásba vételét kérte. Mivel
a létesítő okirat és mellékletei az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv), a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvényben (Cnytv), illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:63-3:87.§aiban, az előbbiekben nem szabályozott kérdésekben a 3:1-3:48.§-aiban foglaltaknak
megfelelnek, a törvényszék a Cnytv. 2.§ b./ pontjában foglalt felhatalmazás folytán a 30. §
(1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a nyilvántartásba
vételt elrendelte.

A fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 5.§ (1) bekezdés folytán alkalmazandó 1952. évi III.
törvény (Pp.) 233. § (1) bekezdése biztosítja. Az ítélőtábla előtt a jogi képviselet a Pp. 73/A.§
(1) a) pontja alapján kötelező.
Budapest, 2016. április 15.
dr. Gyarmati Edit
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