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A Pécsi Törvényszék a dr, Jandó Péter ügyv t:d (762t Pécs, Jókai utca 13.) által képviselt
Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület kérelme z,,ő közhasznú jogállás nyl|váníartásba vétele és
v álto zás b ej e gy zé s i ránti ne mp ere s e lj árás b an m e gho zta a köv etkező

végzést:

A Pécsi Törvényszék elrendeli a fenti civil szewezet 2995. sorszám a|atti
nyilvántartásban az alábbi adatok bej egyzés ét :

Az alapszabály módosításának kelte: 2014. május 20.

Közhasznúsági fokozat: közhasznű az új civit törvóny szerint.

A közhasznú jogállá§ meg§zerzésének időpontja: 2014.június 01.

Képviselet gyakorlásának módja a bírósági nyilvántartásba bejegyzett rendelkezés
egyidejű törlésével: az elnök és a titkár képviseleti joga önálló.

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

Indokolás

A Pécsi Törvényszék a Tenkeshát Ertékmeg tirri ngy"sületet 2995. sorszám alatt tartja
nyilván a bírósági nyilvántartásban.

A kérelmező 2014.. március 14. napján változás bejegyzés és közhasznú jogállás
nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Törvényszékhez.

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem vonatkozásában benffitásra került
a kérelem alapján indult nemperes eljárásban a2012. és a 2013. évi beszámoló, valamint ezek
Országos Bírósági Hivatalnál történt közzététt:lének igazolása, továbbá a civil szervezetek
bírósági nyilvántartással az ezzeI összeftiggő eljárási szabályokról szóló 20IL évi CLXXXI.
törvény 44. § (4) bekezdés szerinti kérelmezői kérelem, valamint a vezető tisztségviselők
összeférhetetlenségi nyilatkozatai, különös tekintettel a27. és a 30. sorszám alatt benyújtott
nyilatkozatokra, melyeket együttesen kezelte a törvényszék.

A kórelmező a változás bejegyzós iránti kérelem vonatkozásában csatolta 2014. március 07.
napján és a 2014. május 20. napján közgyűlésről készült jegyzőkönyvet, jelenléti ívet a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alap:;zabáI14.. Csatolást nyert a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vétele és az egyesület változás bejegyzés iránti papír alapú kérelmei.

A becsatolt iratok alapján a Pécsi Törvényszék megállapította, hogy a kérelmező közhasznú
jogállás nyilvántartásba vétele és változás bejegyzés iránti kérelme alapos.
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A Cny.tv. 44. § (8) bekezdése alapján aközhasznujogállás nyilvántartásba vétele és avéltozás
bejegyzés iránti kérelemtárgyában egy eljárásban döntött a Pécsi Törvényszék.

Az alapszabály módosítása megfelel a kérelem benyújtásának *201,4. május 14. - napjának

időpontjában hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá az

egyesülési jogról, a közhasznú jogáilásról, valamint a civil szewezetek működéséről és

támogatásáról szóló 201I. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.

A törvényszék megállapította a becsatolt beszámolókból és közhasznűsági mellékletekből,
valamint a kére|mezői nyilatkozatbóI, hogy az egyesület a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrással és társadalmi támogatottsággal,
rendelkezik, mely a becsatolt számviteli dokumentumokból kimutatható.

Aközhasznú jogállás megszerzésének időpontja az egyesülési jogról, aközhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek múködéséről és támogatásáról szőlő 2011. évi CLXXV. törvény
75, § (5) bekezdésén alapul.

A ve4ető tisztségviselők által tett összeférhetetlenségi nyilatkozat szerínt személyükkel
szemben kizarő és összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vételével szetzi meg a civil szervezet a közhasznú
minősítését azEctv.33. § rendelkezése alapján. Ezen időponttól kezdve azEcty.36. § (1)

bekezdés szerint jogosult basználni az "j civil törvény szerinti közhasznú ioeáIl'á
megnevezést.

Mindezekre tekintettel a Pécsi Törvényszék u, 
"g}.rülési 

jogró I, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szewezetek működéséről és támogatásaról szó|ő 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv.) 13. § (1) bekezdés szerinti rendelkezésére figyelemmel a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásráról és az ezzel összefiiggő eljárási szabályokról szóló 20í1. évi CLXXXI.
törvény (Cnytv,) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szewezet bírósági nyilvántartásba
r,ételéről határozott.

A végzés ellen fellebbezésnek van helye a Cnytv. 5. § (1) bekezdése folytan alkalmazandő
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi IIL törvény (Pp.) 233, § (1) bekezdése alapján.

Pécs, 2014. június 24. napján

Dr. F'ajcsi Tiborné dr. Prekácka Judit s.k.
bírósági titkár
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