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1
VÉGZÉS

A Budapest Környéki Törvényszék a 13-02-0005571 szám alatt nyilvántartott Gödi Rotary
Klub Egyesület (székhely: 2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky utca 8/1.) elnevezésű civil szervezet
változásbejegyzés nyilvántartásba vételi ügyében elrendeli a civil szervezet alábbi adatiban
bekövetkezett változások átvezetését:
1./A bíróság elrendeli a szervezet közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba történő
bejegyzését jelen végzés jogerőre emelkedésének napjával.
2./ Alapszabály módosítás kelte: 2020. szeptember 15.
A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil
Szervezetek Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja. A
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 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, az országos névjegyzékben történt közzétételétől
számított hatvan napon belül a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt a végzés
hatályon kívül helyezése iránt a szervezet ellen pert indíthat.
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. §-ai, továbbá a 11/2012.
(II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel
ellátva nyújtotta be.
A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a bíróság az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény 32.§ (4) bekezdés a) pontja, a 32. § (5) bekezdés b) pontja, a 33.-34.§-ai,
és a Cnytv. 44.§-a alapján állapította meg, hogy a kérelmező a törvényi követelményeknekfeltételeknek megfelel.
A bíróság a végzés közzétételéről a Cnytv. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett.
A végzés elleni fellebbezést a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés elleni
keresetindítási jog a Cnytv. 46/A §-on alapul.
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