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Végzés

A Tatabrányai Törvényszék az 1783. nyilvántartási számon nyilvántartott Dr. PUas ROUert (2800
Taíabénya, Fő tér 7. fszt. 2.) ügyvéd által képviselt Tatai és Térségbeli Lovasélet_fejlesztő
Egyesület /rövidített neve: TTLE| (2890 Tata, külterület 01009116. hrsz,) civil szervezet változás
nyilvántartásba vételi ügyében elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

A civil szeívezetúj neve:

Maryar, Izlandi Lovas Egyesület

A civil szewezetrövidített neve:

MILE

A civil szewezet idegen nyelvű elnevezése:

Hungarian, Icelandic Equestrian Association

A civil szewezet idegen nyelvű elnevezésének rövidítése:

HIEA

A civil szewezet E-kapcsolattarüísi címe (cégkapuja):

18147l46#cegkapu

A civil szewezetúj célja:

Szabadidős- és hobbi tevékenység, az izlandi lovas élet és az tzlandi lovas szakmai munka
fejlesztése. Összefogni Maryarországon az wlandi lovas tevékenységgel foglatkoző|<at az
izlandi lovas élet fejlesztése érdekében.

A civil szeív ezet képvi se lő i haát o zott 5 éves időtartamr a (202 4.0 5,30-i g) :

- Straubinget Zolán János elnök /an. Straubinger Lídial (2890 Tata,Új űt 7,) - képviseleti
jogának terjedelme: általános, gyakorlásának módja: önálló, kivéve a bakszámla feletti
rendelkezési jogot, aminek tekintetében képviseleti jogának terjedelme: különös,
gyakorlásának módja: Németh Krisztina általános elnökhelyettessel eryütteso
_ Németh Krisztina általános elnökhelyettes /an. Múth Magdolna/ (2890 Tata, Nyár utca 26.) -
képviseleti jogának terjedelne: a bakszámla feletti rendelkezési jog tekintetében: különös,
gyakorlás ának m ódj a : Straubin ger Zo|tán elnökkel e gyüttes.

Az aLapszabály módosításának időpontj a: 2019. 05. 30.
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A kérelemnek helyt adő változásbejegyzésivégzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés, vagy
az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az igyész, valamint az,

akire a végzés rendelkezésttaráImaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a
szewezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése irání a szervezet székhelye szerint illetékes
törvényszék előtt. A per megindításának a bejegyző végzésnek az Országos Bírósági Hivatal
köáiteles nyilvántartásában valőközzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A hataridő
elmulasáása j ogvesáéssel j ár,

Indokolás:

A civil szervezet meghatalmazott jogt képviselője 2019, július 23. napján elektronikus úton
érkeztetett, majd hiánypótlásra felhívást követően 2019. szeptember 10. napjrán érkezett
beadványában változás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztett elő.

Mivel a civil szewezeta kérelmét a tll20l2 (II.29,)KIM rendelet, valamintt a2011. évi CLXXX.
törvény (Cnytv.) előírásainak megfelelően terjesztette elő, ezért a törvényszék a kérelemnek
megfelelően a rendelkező rész szerint határozott a 2011. évi CLXXV. törvény (EcW.) 13.§ (1)

bekezdése alapján.

A törvényszék a Cnytv. 38, §. (3) bekezdésén alapuló kötelezettségének az S.§.-ban adott
feLhaíalmazás alapján alka|mazandó Polgári Perrendtartásról szóló 2016, évi CXXX. törvéty 347.

§. (l) bekezdésének b.) pontjában, továbbá (2) bekezdésében és 349.§. (1) bekezdésében foglaltak
szerint tett eleget.

Tatabánya, 20|9. szeptember 11.

Dr. Munka Gábor
törvényszéki titkár

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy jelen végzés megegyezik
elektronikusan megküldött PK.60 .I0I 12009 13 5. sz. végzésével.

T atabény a, 20 19 .09 .I7 .
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