
A Pécsi Törvényszék 
1.Pk.60.080/2014/7. szám 

A Pécsi Törvényszék a dr. Szegedi Szilvia Mária ügyvéd (7623 Pécs, József Attila utca 6.)
által  képviselt  Pécsi  Pszoriázisbetegek Egyesülete kérelmező változásbejegyzési  ügyében
meghozta a következő 

v é g z é s t :
 
A  bíróság  elrendeli  a  kérelmező  3471. sorszám  alatti  nyilvántartásába  az  alábbi  adatok
változásának bejegyzését:

Az alapszabály módosításának kelte: 2016. január 1.  

Az egyesület székhelye az alábbiakra módosul:
7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 6. szám. 

A képviselő adatai kiegészülnek az alábbiakkal:
Pontos lakcíme: 7636 Pécs, Visnya Ernő utca 10. 1. emelet 5. szám, anyja neve: Aszódi
Julianna. 

A végzés  ellen  a  kézbesítést  követő  15  nap alatt  a  Pécsi  Törvényszéknél  írásban,  három
példányban  benyújtható  fellebbezésnek  van  helye  a  Pécsi  Ítélőtáblához,  a  másodfokú
eljárásban a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s :
 
A  kérelmező  2016.  január  12.  napján  változásbejegyzés  iránti  kérelmet  nyújtott  be  a
bíróságra. Kérelméhez csatolta a jogszabályban meghatározott mellékleteket.  

A kérelmező változásbejegyzés iránti kérelme alapos. 

Mindezekre tekintettel a bíróság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 13. § (1)
bekezdése szerinti rendelkezésre figyelemmel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1)
bekezdése  által,  utalva  a  30.  §  (1)  bekezdés  rendelkezésére,  határozott  a  civil  szervezet
adatváltozásainak bejegyzéséről a végzés rendelkező részében foglaltak szerint.

A  fellebbezési  jog  a  Cnytv.  5.  §  (1)  bekezdése  folytán  alkalmazandó,  a  polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 233. § (1) bekezdésén, míg a kötelező jogi
képviseletről szóló tájékoztatás a Pp. 73/B. § (1) bekezdés a) pontján alapul.  

Pécs, 2016. február 19. 

Dr. Eiter Sándor s.k.
      bírósági titkár
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V é g z é s

A Pécsi  Törvényszék a  Pécsi  Psziriázisbetegek Egyesülete  elnevezésű  civil
szervezet  nyilvántartási  ügyében  értesíti  a  kérelmezőt,  hogy  a  7. sorszámú
végzése

2016. március 12.   

napján jogerőre emelkedett.

Pécs, 2016. április 08.    

  dr. Eiter Sándor s. k.
bírósági titkár

 
  


