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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék a 13-02-0006998 szám alatt nyilvántartott
Csodaműhely Egyesület (székhely: 2014 Csobánka, Fő tér 7.) elnevezésű civil szervezet
alábbi adataiban bekövetkezett változások átvezetését.
Új létesítő okirat kelte: 2018. december 03. napja
Egyúttal a Budapest Környéki Törvényszék, mint a civil szervezet nyilvántartására illetékes
szerv megállapítja, hogy a szervezet jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától
közhasznú jogállású, ezzel egyidejűleg elrendeli ennek a civil szervezeti bírósági
nyilvántartásba való bejegyzését.
A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil
Szervezetek Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 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, az országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet ellen pert indíthat.
INDOKOLÁS
Kérelmező szervezet 2018. október 30. napján a fenti civil szervezet nyilvántartási adatainak
módosítását, valamint közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét kérte.
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. §-ai, az 11/2012. (II.29.)
KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező - a 7. sorszámú hiánypótlási felhívásnak
is eleget téve - azt a szükséges mellékletekkel ellátva nyújtotta be.
A becsatolt 2016. évi és 2017. évek egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági
melléklete alapján a törvényszék megállapította, hogy az egyesület megfelel az Ectv. VII.
fejezetében, annak 32.§ (4) bekezdés b) pontjában, valamint a 32.§ (5) bekezdés b) c)
pontjában foglalt feltételeknek. A 2018. december 03. napján módosított alapszabályból
megállapítható volt az is, hogy az Ectv. 34.§ (1) bekezdésében és 37.§ -ban felsorolt
feltételeknek is eleget tesz.
A bíróság a végzés közzétételéről a Cnytv. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett.
A végzés elleni fellebbezést a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés elleni
keresetindítási jog a Cnytv. 46/A §-on alapul.
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