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V é g z é s 

 
A Székesfehérvári Törvényszék a 07-02-0000433 megyei nyilvántartási számú Cukorbeteg 

Gyermekeket Támogató Egyesület nyilvántartási ügyében elrendeli a nyilvántartott adatokban 

bekövetkezett változás átvezetését az alábbiak szerint: 

 

  

 A szervezet képviselőjeként törli a nyilvántartásból: 

 - Szabóné Hajdu Ildikó elnököt 

   

 

 A szervezet képviselőjeként bejegyzi a nyilvántartásba: 

- Szárszó Erzsébet Sarolta elnököt 

  - anyja neve: Tóth Sarolta 

  - lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 17. I/6. 

- adóazonosító jele: 8441332223 

- képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

- képviseleti jog terjedelme: általános 

- képviselői megbízás időtartama: 13 hónap 10 nap 

- képviselő megbízás megszűnésének időpontja: 2022. május 15. 

 

 

Az alapszabály módosításának kelte: 2021. április 5. 

 

  

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 

szervezett ellen a végzés hatályon kívül helyezései iránt a szervezet székhelye szerinti illetékes 

törvényszék előtt. A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől 

számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

  
I n d o k o l á s 

 

 

A szervezet – jogi képviselője útján – az egyesület képviseletét, az elnökdési tagokat és alapszabályát 

érintő változás nyilvántartásba vétele iránt terjesztett elő kérelmet a törvényszékhez. 

 

Kérelméhez csatolta a képviselő összeférhetetlenségre is kiterjedő tisztségelfogadó nyilatkozatát, az 

írásbeli döntéshozatalról készült jegyzőkönyvet, a jogi képviselőjének adott meghatalmazást, az 

egységes szerkezetű alapszabályt. 

 

A bíróság a változások bejegyzését a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdés szerint 

alkalmazott 30. § (1) bekezdése alapján rendelte el. 
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A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki. 

 

Székesfehérvár, 2021. május 6. 

 

        dr. Kékesi Melinda s.k.  

                bírósági titkár 
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