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A TATABANYAI T6RVf IIYSZIiK
Pk60,181/1993/49.

AtiiN€nyszdk a 423. szdm alatt nyilv6ntadott, dr. Nagy N6ra iiglv6d (3525 Miskolc, Kazinczy
u. 28. 1/1.) 6ltal k6pviselt ,,Brnyag6p6szet a Miiszaki Fejl6d6s6rt AlapitYdny" (sz6kllelye:
2045 Titfiikb6lint, Torb6gy u. 13.) v6ltozesbejegyzdsi 6s kdzhasmri szeryezeti jog6lldsanak az
egyesiildsi jogr61, a kdzhxzni jogfl16sr61, valarnint a civil szervezetek miikdd6s&61 6s
tiLrxogat6siLr6l s26162011. 6vi CL)O(V tv. (Ectv.) szerinti megdllapitesa irart kezdemdnyezett
nemperes elj#isban meghoza a ldvetkez6

vdgz6st:
Akuat6rium elnijkenek Katona J6nosnak rij lakcime:
- 20j8 Sosklr, Ret u. 12.

A bir6sAg mege apitja, hogy az Ectv. rendelkezesei alapjiin az alapitvany jogallAsa: kiizhasznrtr
szefvezet.

-

Az Ectv. szerinti kiizhasznir jogflhs

megszerz6s6nek idtipontja:
-nyilvrintert4sbav6tel+elrendel6vegz6+joger6reemelked6seneknapja

Nz alapit6 okiral 2013. 6vi V. lii1vdnl'Ilek megfelel6 mddositisoktal
foglalt sziivegdnek kelte: 2015. iprilis 13.

a

kiizhasznris6gi

egysdges szerkezetbe

vdgzds egy-egy hiteles kiadm6nyit megkiildi jogi kdpvisel6jiik ritjdn az
alapit6knak, a Komdrom-Esztergom Megyei F6iigy6szsdgnek 6s az alapitvany kurat6dumi
elndkdnek. minl kdpviselbnek.

A bir6sig a

A v6gz6ssel szemben a k6zbesitdst kdvet6 15 (tizeniit) napon beliil az alapit6k 6s az iigyeszs6g
r6sz6r61 Gllebbez6snek van helye, melyet a Tatab6nyai Tdrvdnysz6kndl kell benyijtani
irrisbaa, 3 (h6rom) pdtdriryban, a Gy6d itdl6tdblahoz minl mdsodfohi bir6s5ghoz cimezve.

Indokolisl
kdrelmezt€k az Ectv. szerinti kdzhasznti jogdlltis
nyilvrinlartrisba bejegyz6s6t, amel).nek ok6n az alapit6 okiratot az Ectv 31-50.$.-okban
rdgzitett kdzhasznf szerr'ezeteke vonatkoz6, a kdzhasznf jogrillds megsze.zdsdnek feltdteleit
tartalmaz6 rendelkez6sekkel egysdges szerkezetbe foglalt6k Mindezek alapj6n k€rtek a
megvAltozott adat (kual6riun elnitkenek irj lakcime) 6s a kdzhasznf jog6 ds megszerzdse
t6nydnek nyilv6ntart6son tdfi6n6 6tvezetesdt. A kdrelemhez csaloltrik a tdrv6nyben el6tut
iratmelldkle teket.

Az Alapit6k - jogi k6pvisel6ji:k ritjtur

-

A valtozasbejegyzds ir6nti kdrelem helydll6.

-2208' e'ri' V tiirveny (a
Az Alapit6 Okfuat m6dosit6sAra a Polg6ri T6ff6nykttn)'vr61 sz6l6
rtt ,,:ogi szemely 61ta16nos szab6lyai"^t
i*"otiltt*, Ptk.) 3:378-3:404.$-a - id" e't'/" a sor'
A m6dositissal esvs6ges szerkezetbe
;;;;;l;j.;ts,-^it - bekezd6se alapjan keriilt
szervezetek bir6s6gi
i"*f"f, ai"or,i oiii*at becsatoltdk, meiynek hat6lyos tanal]nl] a civil 20lt 6vi CLX)ofl'
sz6ld
* ur"t a""'"nggl eljardsi szabrilvok6l
tanusrtonax'
"."iitili#i#oi?.tandnv ta {ovirbbiakbal: Cnyn.l 38 $ {2)bekelddse s/ennl
az 5 $ -ban adott
III tdrv6nv (a

A tdwenyszdk a Cn)4v. 38. $. (3) bekezdds6n alapul6 kijtelezettsdgdnek.6vi
i"m"ta-'-7. J"p:ai alkalmazand6 Polg6ri Perrendt3rt6st6l sz6l6 7952'
lov6bbiakban: Ppt215. $ -ban foglaltak szerht tett eleget'

i::?;,li!:"i".1, i,li:'i:.i
i"Jffiffi:f- mell6zi.

;T"i'*'lll

F;l;'i'"":

u'8iHJ#'?:

fisvelemmel

Tdtabdhya,2015. 6v dptilis hd 21' nttpidn

Dt Munka Gibor
titrrdnyszAhi fitktir

A kiadmfny hitel6iil:

x/

sk.

