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Gyulai Törvényszék
18.Pk. 60.178t2010t6.

végzést.

A törvényszék a civil szervezet nyilvántrtási adatait a következők szerint módosítja:

A civil szervezettelephelye: 5 5 5 ] Csabacsííd, Szabadság u. 14.

A civil szewezetnyi|vántartásba vett célja az alábbiakkal egészü1 ki:

A civil szernezet által végzett tevékenység a kazművelődés karébe tartozik, e feladat teljesítését az ]997. évi CXLI.
törvény nyilvánítja közfeladattá, amely a muzealis intézményekrőI, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmíívelődésről rendelkezik. A nemzeti múlt és hagyomónyok megismertetésie közérdet ai mz1etadat, amelynek a
civil szervezet rendezvényeken, bemutatókon, nemzeti tinnepeken való díszelgésen teiz eleget, tővábba
tanintézmények és egléb közfeladatot ellátó szervezetek meghívására történelem órákon demonstral.-Részt vesz az
1B4B-49-es honvédség és honvéd huszársóg, honvéd tüzérség és honvéd míÍszaki alakulatok tevékenységének
bemutatdsán. Mindezzel a közmúvelődés keretében a nemzeti önismeretet kívánja prezentálni,'o-ily o
nemzettudat és kultúra része.

A civil szerv ezet közhasznúsági fokozata : kö z ha s z nú.

Az a7apszabály módosításánakkelte: 2013' évi július hó IB. napja'

A törvényszék elrendeli a fenti adatok nyilvántartáson való átvezetését.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban és 3 példányban a Gyulai Törvényszéknél
benyújtandó, de a Szegedi Íterctautanoz cimzett fellebbezésnek van netye. i, itelataaia előtti eljáiásban a
fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fel nyilatkozata
hatályta7an'

Indokolás:

A civil szervezet közhasznű nyl|vántartásba vétele, valamint a nyilvántartott adataiban bekövetkezett egyéb
változások nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmet terjesztett elo, amelynek során az alapszabály
módosítással egyidejűleg a közhasznú jogállása nyilvántaftásba véte1ét is kérte. A civil szervezet a kérelméhez
csatolta a módosított alapszabályát, a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a 2Ol1. és 2012. élre vonatkozó
közhasznú eryszerűsített beszámolót, illetőleg közhasznúsági mellékletet.

A bíróság megállapította, hogy a civil szervezet 2013. évijúlius hó 18. napján módosított a7apszabálya megfelel
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civi| szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
20l1. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 34' $ (1) bekezdésében, 37' $ (l) és (2) bekezdésében, valamint (3)
bekezdésében írt rendelkezéseinek. A bíróság a kérelmező civil szervezet által benyújtott beszámoló ad,atai,
valamint az egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a civil szervezet megfelel u Óirril törvény 32. $ (3)
bekezdésében foglalt követelménynek, mivel az előző két lezárt izleti év vonatkozásában megállapÍtható a Civil
törvény 32. $ (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel, valamint a Civil törvény 32. $ (5) bekezdésének b)
pontj ában foglalt feltétel.
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A fentieket meghaladóan akételmező civil szervezet alapszabálya megfelel a Ptk. rendelkezéseinek is.

Mindezekre tekintettel a törvényszék a Civil törvény 31. $-a alapján e\1árva, figyelemmel a civi1 szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezze| összefi'iggő eljárási szabályokról szóló 2O1l ' évi CLXXX' törvény 30. s ( 1)
bekezdésére, valamint 44. $ (1) bekezdésére határozotta rendelkező részbenfoglaltak szerint.

G y u l a,2013. évi október hő 2I. napján

dr. Melisné dr. Kovács Zsuzsanna sk.
bíró
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Ez avégzés 20Í3. évt
Gyula, f013. november
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