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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-02-0000842 szám alatt nyilvántartott Teleki Pál
Egyesület (nyilvántartás szerinti székhely: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.sz.) elnevezésű civil
szervezet alábbi adataiban bekövetkezett változások átvezetését.
1.) Az egyesület képviselőinek adatai:
dr. Fábri Mihály elnök (anyja neve: Prékopa Erzsébet),
lakcím: 2100 Gödöllő, Semmelweis utca 46.
dr. Jeney László titkár (anyja neve: Szkalák Ilona),
lakcím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 16. IV./10.
dr. Süpek Zoltánné pénztáros (anyja neve: Herczeg Margit),
lakcím: 2100 Gödöllő, Nagyvárad utca 18.
A vezető tisztségviselők megbízatásának időtartama:
5 év, 2017. február 17. - 2022. február 17. napjáig tart.
Gergely Péter képviseleti joga megszűnt.
2.) A képviselet módja és terjedelme:

Az elnök, a titkár és a pénztáros képviseleti joga
önálló és általános.

3.) A szervezet elnevezése (a nyilvántartás adatainak pontosítása végett):
Teleki Pál Egyesület, Gödöllő
A szervezet rövidített elnevezése:

Teleki Pál Egyesület

4.) Az egyesület módosított célja:
1./ Teleki Pál élete, tudományos (földrajzi, néprajzi, szociográfiai politológiai, pedagógiai,
közigazgatási), társadalomszervezői tevékenysége megismerése, tárgyi, szellemi hagyatékainak
feltérképezése, ismertté tétele.
2./ Teleki Pál gödöllői kapcsolatainak, a róla alkotott személyiségkép helyi emlékezetben őrzött
objektumainak felkutatása, gondozása, bemutatása.
3./ Teleki Pál alkotásainak, munkásságának szaktudományos elemző bemutatása.
4./ Teleki Pál cserkészneveléssel kapcsolatos tevékenységének, gondolatainak összegyűjtése,
szellemi közkinccsé tétele.
5./ Tények, alkotások, összefüggések birtokában bemutatni a Teleki család történetét, kiemelkedő
személyiségeinek alkotásait, közgondolkodást formáló hatóerőit, jelentőségét a magyar társadalom
és a magyar művelődés történetében.
6./ A nemzeti együvé tartozás eszmeiségének képviselete és erősítése.
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5.) A szervezet új székhelye címrendezési eljárás következtében:
2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.
6.) Az alapszabály módosítás kelte:

2017. február 17.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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 végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A
keresetlevélben, illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság
eljárását jogszabálysértőnek. Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő
voltára alapítja, csak olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak
észlelnie kellett volna. Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba
ütközés okának megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja, és e közérdek sérelmének
fennállását valószínűsíti.
INDOKOLÁS
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. §, 107.§ (3) bekezdése, továbbá az
11/2012. (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel
ellátva nyújtotta be.
A végzés részletes indokolását a bíróság – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cnytv.) 5. § (1)
bekezdése alapján a Pp. 221. § (3) bekezdésére figyelemmel – mellőzi.
A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni
perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul. A perindítás határideje az
országos névjegyzékben (www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezeteknevjegyzeke) történt közzétételétől számított hatvan nap.
Budapest, 2017. május 5.
dr. Nyíri Krisztina
bírósági titkár

