v'asMes/ei BÍ.óság
Pk.60.133/2o05l6.
szÍirn

vÉGzÉs:
A Vas Me€yei Bíróság elrendeli a Csr{&ánydoroszlói civil szervezet Egyesiilet mint táJsada.Lni szer\Iezel ' ítj ehevezésének és kózhasz'jii szervezetkénti bírósápi
nyilviintartásba vételétaZ alábbiak szelint:
Á táfsadatmi

szeÍvezet. új neve:

csáklánydoroszlói
Egresü1et

A táÍsadalmi szerYezet &özhaszaúsríg;i fokozata:

ciül

Szervezet Közbasznú

köZhasznú

A társada]mi szervezet cél szerÍnti tevékenysége megfelel a közhasznú
szervezetekril szóló 1997 éü cL\'I' tv. 26. S c / 2 . , 4 . , 5 . , 6 . , 7 . . 8 . , 9 . , 1 0 . ,1 1 . ,1 2 . ,
13.' 14. és 19. pontjában foglalta}nak.
A közhasznú jogállás
emelkedésének
napja.

megsze'zésé'reL

ídóPontja:

e

Végzés jogeróre

A végzésellen a kéZbesÍtéstólszámított 15 nap alatt fel]ebbezésnek van helve, a
fellebbezesL4 peldárrybarr a Györi iteloláblához cÍmezvea Vas Me$/ei Btióságon
lehet benyújtani. Az Ítélótábla elótti eljáfásban a fellebbezó fél iészere a iogi
képviseletkötelezó'

.

INDoKoLÁs:

A lbs Mes/ei Btóság 2005. december 16. napjíin kelt Pk. 60.133/2oo5/2. sztlrtú
végzéSével vette n]alvántartásba
kozhasznú tfusada]mi
szelvezetkérrt a
Cslikinydoroszlói civil szervezet Es/esúletet.
A tii'rsadalrni szerlezet képviselóje 2oo7. augusáus 28. napjrin elóterjesáett
kérelmében kérte a titsadald
szetyezet új elrrevezésének és közhasznú
szervezetkénti bírósági nyilv:iÍltaItásba Vételét. A kérclemhez csatolta a
tiirsadalmi szeÍvezet 2007. július 1. napján taJtott közsrutéséról készü1t
jes/Zókön}'Vet. jelenléti ívet. az a]apszaba]y módosÍtásokkal e$/séges szerkezetbe
t'oglalt szövegót. a felüg/eló bDottság ragiainak e]íogadó nyilatkozatát, mely
taÍÍa7Ínazza
a tisztség''iselók nyilatkozatát arla vonatkozóarr is' hos/ a közhaszÍIú
szervezetekról szóló 1997' éü cl\ry. törvényben meghatáÍozottösszeférhetetlenséÉi
okok a vonat'kozásukban nem áIrrak fenn.

!'aS Megrei Btóság
Pk.60.133/2oo5l6. szám

-2Á bÍóság a kére]Ínezót4. szál]]1ú2oo7. szeptember 26. rrapján kelt végzésében
hián}pótlásra hi\,ta fel, mely'rrek a kérelÍnezó eleget tett, á vegzesben irtakra
fis/elemmel módositotta az alapszabátyt. A 2óo7. november 14.
napján
elóteiesztett kéTelméhezcsatolta a módositott egrséges szerkezetú alapszabáf'
a
2007. október 26. napján tartott köZsni]ésról ké;zul.jes/zókön}'vet, jelenléti íyet.
A \érelem alapos.
bíróság megalapította' hosr a kéÍelemmegfelel az 1989. éú . tV., a
l,T:^ry"i
6/1989. M.8.) IM rendelet' valarrrint az r9gí. éü cL\'I. ty. (Ksztv.)
rendelkezéseinek' ezért a tiá.rsada]Íniszervezet új elÍrevezését
a rendelkezó részben
iÍtak szerint' az 1989. évi lI. tv. 15. s t2), (4) éJ (Z bekezdésének alkalmazásával
nyilvántaltásba vette, és a Ksztv' 22. $ (3) bekezdése alapján rendelkezett
a
társadalrrri szeÍvezetkizI|aszÍ\ú szervezet}ént törtenó ny varriítasba vételéról is.
A KsZh/. 3. s-a a]apján a társadalmi szeÍarezeta közhaszrrú jogáuását
"
végzésjogeróre emelkedésévelnyeri el.

szombathely, 2oo7. november 30' napján
dr. Tóth Ferenc sk.
mes,ei bíró

l(

a jelen

