
Debreceni Törvényszék
DEBRECEN
1 3.Pk.60.3 8 6l 1989 l 18. szám

Végzés

A törvényszék elrendeli a 386. szám alatt rryilvrántartásba vett Póni és Kislótenyésztők
Országos Egyesülete adataiban a következő változás éivezetését:

A szervezet célja: Póni és kislófajták tenyésztésének szervezése, lovassport támogatása,
tagok érdekképviselete. Az egyesület célja a póni- és kislófajtákat (továbbiakban: póni)
tenyésztők összefogása, sokrétű segítése, szakmai tevékenységük támogatása. A
fajtafenntartó tevékenység során a rábízott fajták törzskönyvi ellenőrzésben tartása. Az
egyesület feladatának tekinti a póník maga§ színvonalú, fajtatiszta tenyésztósének
e|őmozdítását és népszerűsítését. E tevékenységével segíti a minőségi állattenyésztést, a
lovas kultúra terjesztését. Az á|lattenyésztés oktatása, az iíjűság kópességfejlesztése, a
lovas sporttevékenység alapjának megteremtése, a fajtavédelem és fajtanépszerűsítés az
egyesület céljainak középpontjában áll.

A szervezet cél szerinti besorolása: Szabadidős és hobbitevékenység

A szervezet képviselőjének neye és lakóhelye:

A szervezet képviselőjének neve és lakóhelye:
Dr. Mihók Sándor (an.: Acsádi Julianna) tarsadalmi elnök 4031 Debrecen, Bezerédiutca9lf.
Kepviseleti jo-e€yffií§ának rnódja: önáHó
Képviseleti jog terj edelme: általános
Képviselői megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpo ntja: 2020. októb er 1 8.

Németh Zo\tán(an.: Lengyel Ágnes) ügyvezeiő elnök 2317 Szigetcsép, Arany János utca24.
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviselői megbízás időtartama: öt év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2020. október 18.

Az alapszabály módosításának időpontja: 2015. október 18.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Debreceni fuéIőtáblához címzett, de

a Debreceni Törvényszékhez 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. Az ité|őtáb|a

előtti eljárásban az ügy érdemében hozott végzés ellen fellebbezést előterjesztő féI számára a

jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A kérelmez ő a szeruezeí alapszabály módosítás időpontj ának anyilvántartásba vételét kérte.
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Kérte továbbá az egyesület - eddig a bírósági nyilvántarlásban nem szeíeplő - céljának és cél

szerinti be soro lásának nyilvántarlásba vételét.

Mindezen felül kérte a nyilvántarlásban már szereplő képviselők - eddig a bírósági
nyilvántartásban nem szereplő anyja neve, képviseleti joga terjedelme, képviselői
megbízása időtartama és ezen megbízása megszűnési időpontja nyilvántarlásba vételét.

Az e|járás során becsatolta a változást elhaLároző közg$ílési jegyzőkönyvet, jelenléti Ívét a
tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával, a yezető tisztségviselők és felügyelő szervi tagok
tisztség elfogadó, az összeferhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatait, valamint a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot és a székhely haszná|at jogcímét igazolő okiratot
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összeftiggő eljárási szabályokról
szőlő 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Ceí.) 2L § (1) bekezdés b) pont, 24. § (3)

bekezdés és 63. § a) és c) pontja, továbbá 64. §-a szerint,

A törvényszék a csatolt egységes szerkezetű alapszabályból megállapította, hogy a szervezet a

Polgári Törvénykönyvről szőlő2013. évi V. iörvény hatálybalépésével összefiiggő átmeneti és

felhatalmazó rendelkezésekről szőIő 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11.

§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve módosította a létesítő okiratának mindazon
rendelkezéseit. amell,ek nem feleltek meg a i'tk. rendelkezéseinek.

;\ iörvúiiyszúit a fcrrtiekte i,Jltiiitetlei a Cet. 3'i, § (i) bckezciése alapján alkaimazandó 30. § (i)
bekezdése szerint rende lkezett a me_eváltozott adatok átvezetéséről.

Debrecen, 201 6. január 26.

dr. Dienes Sándor sk.
törvényszéki bírósági titkaí
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