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választott tisáségviselők elfogadó nyilatkozatát és a székhelyhasznéúatjogcímétigazolő
okiratot, Baranya megyei Önkormányzat Közgyílésének elnöke által adott névhasználati
engedélyt, tagi egyzéket.

A Pécsi Törvényszék 2. sorszámú hiánypótló

végzésétkövetően csatolta a2016. február 18.
napján megtartott közgyűlésről készült jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, vezető tisáségviselők
pontosított tisáségelfogadó és összeferhetetlenségi nyilatkozatait, valamint a pontosított
létesítő okiratot.

A

becsatolt iratok alapjrán a törvényszék megállapította, hogy a kérelmező nyilvantarhísba
vétel iránti kérelme alapos.

A

kérelemhez csatolt a\apszabály a Polgári Törvénykönywől smlő 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 3:63-3:87 § rendelkezéseinek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogrillásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatísaról szóló 20ll. évi CL)O(V. torvény
(Ectv.) rendelkezéseinek megfelel. Az alapszabá|y1 elfogadó alakuló ülés, a vezető
tisáségviselőket megválasáó közgyulés szabályszetűen került összehívásr4 a kötelező
jogszabályi, majd a haályos alapszabá|yi rendelkezések megtartásával megtörtént az
alapszabály elfogadása a legöbb szerv által.

A Pécsi Törvényszék

megállapította, hogy a fenti civil szewezet megalakítását legalább tíz
alapító tag kimondta, alapszabélyát megállapítoíla, ügyintéző és képviseleti szervének tagjait
megválasztotta.

A tisáségviselők

megvéúasztása törvényes volt, az éintett személyekkel szemben az általuk
becsatolt nyilatkozatok értelmében kizáró és összeferhetetlenségi ok nem á1l fenn.

A civil szewezet közgyűlése

a jogszabályi követelményeknek megfelelt.

A tagdíj a civil szewezet működésének anyagi feltételeit biztosítja.
Mindezekre tekintettel a Pécsi Törvényszék az egyesülési jogról, a közhasznú jogrillásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásaról szőlő 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv.) 13. § (1) bekezdés szerinti rendelkezésére figyelemmel a civil szervezetek bírósági
nyilvantartásáról és az ezzel összefiiggő e§rárási szabályokról szóló 2011. évi CLX)Cil.
törvény (CnyW.) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szeryezet bírósági nyilvantartásba
vételérőlhatarozott.

A

végzésellen fellebbezésnek van helye a Cnytv. 5. § (1) bekezdése folytan alkalmazandó

polgrári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 233. § (1) bekezdése alapjan.

Pécs,2016. április 15.
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