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A Szolnoki Törvényszék az M Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szabadság tér 2. fsz. 2., Dr. 

Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd) által képviselt Fényszaruiak Baráti Egyesülete (5126 

Jászfényszaru, Szent István út 1.) kérelmező 33. sorszámú kérelemre indult változásbejegyzés 

iránti eljárásában meghozta a következő  

 

 

v é g z é s t : 

 

 

A Szolnoki Törvényszék elrendeli az egyesület nyilvántartott adataiban bekövetkezett 

változás nyilvántartásba vételét az alábbiak szerint:  

 

Az egyesület újra megválasztott képviselőjének Tóth Tibor elnöknek  

 

megbízás megszűnésének időpontja:   2026. szeptember 3. 

 

Az egyesület új képviselői: 

 

neve:      Dr. Kiss Dávid Sándor 

 anyja neve:     Csécsi Irén 

lakcíme:    Magyarország 1162 Budapest, Lajos  

utca 101. 

egyesületben betöltött tisztsége:  alelnök 

 képviseleti jog gyakorlásának módja:  önálló 

 képviseleti jogosultság terjedelme:   általános 

 képviselő megbízás időtartama:  5 év 

 megbízás megszűnésének időpontja:  2026. szeptember 3. 

 

neve:      Lovászné Török Magdolna 

 anyja neve:     Borbély Magdolna 

lakcíme:    Magyarország 5126 Jászfényszaru,  

Deák Ferenc út 25. 

egyesületben betöltött tisztsége:  titkár 

 képviseleti jog gyakorlásának módja:  önálló 

 képviseleti jogosultság terjedelme:   általános 

 képviselő megbízás időtartama:  5 év 

 megbízás megszűnésének időpontja:  2026. szeptember 3. 

 

A bíróság ezzel egyidejűleg az egyesület korábbi képviselői közül Nagyné Kiss Mária 

alelnököt és Mészáros László titkárt a nyilvántartásból törli. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.  
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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 – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a 

végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.  

 

A per megindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési, kérelemnek helyt adó, 

valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt 

közzétételétől számított 60 napon belül van helye.  

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  

 

A törvényszék elrendeli jelen végzés közzétételét az országos névjegyzékben 

(www.birosag.hu honlapon). 

 

A fenti adatok bejegyzése és közzététele a következő okiratok alapján történt: 

- közgyűlési jegyzőkönyv, 

- közgyűlési jelenléti ív, 

- a tisztségviselők feladatvállaló nyilatkozata, 

- ügyvédi meghatalmazás, 

- egyéb irat. 

 

 

S z o l n o k , 2021. október 21. 

 

 

 Dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén sk. 

bírósági titkár 

 

 

 

http://www.birosag.hu/
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