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A Szolnoki Törvényszék, dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd (5000 Szolnok, Szabadság tér
2.  fsz.  2.)  által  képviselt  –  Fényszaruiak  Baráti  Egyesülete (5126  Jászfényszaru,  Szent
István  út  1.)  nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett  változás  nyilvántartásba  vétele  iránti
eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t:

A  törvényszék  elrendeli  az  egyesület  nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett  változás
nyilvántartásba vételét.

Az egyesület rövidített neve: FÉBE

Az egyesület képviselői:
Tóth Tibor (an.: Bognár Anna) elnök, 5126 Jászfényszaru, Vasvári Pál út 2. fsz. 2. szám alatti
lakos, képviseleti joga és gyakorlásának módja: általános, önálló.
A vezető tisztségviselői megbízás időtartama: 5 év.
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. május 28.
Az elnök akadályoztatása esetén:
Nagyné Kiss Mária (an.: Rimóczi Mária) alelnök, 5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 20. fsz. 2.,
Mészáros László (an.: Szentes Mária) titkár, 5126 Jászfényszaru,  Déryné út 3. szám alatti
lakosok, képviseleti joguk és gyakorlásának módja: általános, önálló.
A vezető tisztségviselői megbízás időtartama: 5 év.
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. május 28.

Az alapszabály módosításának időpontja: 2016. május 28.

A végzés ellen a kézbesítéstől  számított  15 napon belül  fellebbezésnek van helye,  melyet
írásban, három példányban a Szegedi Ítélőtáblához címezve a Szolnoki Törvényszéken kell
benyújtani. Az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s:

A kérelmező 2016. június 21. napján kérte az egyesület nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változás  nyilvántartásba  vételét.  Kérelméhez  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
alapszabályt,  közgyűlésről készült jegyzőkönyvet és jelenléti ívet, nyilatkozatokat, ügyvédi
meghatalmazást és egyéb iratokat csatolt.
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A törvényszék  megállapította,  hogy  a  kérelmező  változásbejegyzési  kérelme  –  a  csatolt
iratokkal  – megfelel  a civil  szervezetek bírósági  nyilvántartásáról,  és  az ezzel  összefüggő
eljárási  szabályokról  szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)  rendelkezéseinek,  ezért  a
Cnytv. 37. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.

A végzés rövidített indokolása a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 221.§ (3)
bekezdésén alapul.

Szolnok, 2017. január 17.

dr. Szegedi Zsolt sk.
   bírósági titkár
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