A Pécsi Törvényszék
18.Pk.60.102/2001/31. szám
1
A Pécsi Törvényszék a dr. Kófiás Tamás András ügyvéd (7621 Pécs, Széchenyi tér 2. szám)
által képviselt Schola Cantorum Sopianensis Egyesület kérelmező változásbejegyzés iránti
nemperes eljárásban meghozta az alábbi
végzést:
A Pécsi Törvényszék elrendeli a fenti civil szervezet 1974 sorszám
nyilvántartásába az alábbi adatok változásának bejegyzését:

alatti

Az alapszabály módosításának kelte: 2015. november 2.
Megszűnt a képviseleti jogosultsága: Fenyvesi Eszter 7633 Pécs, Páfrány utca 7. szám
alatti lakos elnökségi tagnak.
A megszűnés tényleges időpontja: 2015. november 2. napja.
Az egyesület új képviselője (az eddig képviselők mellett): Gelencsér Miklós anyja neve:
Misik Teréz elnökségi tag 7623 Pécs, Kandó Kálmán utca 10. szám alatti lakos.
A képviselői jogviszony megszűnésének időpontja: 2019. május 25.
Gőbl Ákos elnök és Tényi Nicolette elnökségi tag esetében a képviselői jogviszony
megszűnésesének időpontja: 2019. május 25.
A végzés ellen a kézbesítést követő 15 nap alatt a Pécsi Törvényszéknél írásban, három
példányban benyújtható fellebbezésnek van helye a Pécsi Ítélőtáblához, a másodfokú
eljárásban a jogi képviselet kötelező.
Indokolás
A Pécsi Törvényszék a Schola Cantorum Sopianensis Egyesület elnevezésű civil szervezetet
1974. sorszám alatt tartja nyilván a bírósági nyilvántartásban.
A kérelmező 2015. december 23. napján egyesület változásbejegyzés iránti kérelmet
terjesztett elő a Pécsi Törvényszéken, tekintettel arra, hogy Fenyvesi Eszter képviselő és
elnökségi tag 2015. november 2-i hatállyal elnökségi tagi tisztségéről lemondott. Így a 2015.
november 2. napján megtartott közgyűlésen új elnökségi tag megválasztására került sor.
A kérelméhez csatolta az ügyvédi meghatalmazást, közgyűlési meghívót, jelenléti ívét,
jegyzőkönyvet, új vezető tisztségviselő tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatát,
módosított egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, majd a törvényszék hiánypótló
végzésének teljesítéseképpen a lemondott vezető tisztségviselő lemondó nyilatkozatát.
A becsatolt iratok alapján a Pécsi Törvényszék megállapította, hogy a kérelmező
változásbejegyzés nyilvántartásba vétele iránti kérelme alapos.
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Az alapszabály módosítása megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásainak, különös
tekintettel az Ectv. 31. § - 46. § rendelkezéseire.
A hatályos alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően összehívott közgyűlés szabályszerűen
megválasztotta a vezetőségi tagokat, akivel szemben az általa tett elfogadó nyilatkozat szerint
kizáró és összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Mindezekre tekintettel a Pécsi Törvényszék az Ectv. 13. § (1) bekezdése szerinti
rendelkezésre figyelemmel a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által, utalva a 30. § (1) bekezdés
rendelkezésére, határozott a civil szervezet bírósági változás nyilvántartásba vételéről a
végzés rendelkező részében foglaltak szerint.
A végzés ellen fellebbezésnek van helye a Cnytv. 5. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 233. § (1) bekezdése alapján.
Pécs, 2016. március 9.
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