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VÉGZÉS
Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-02-0006659 szám alatt nyilvántartott
UNIHOCKEY „Szigeti Rókák” Jégkorong és Floorball (Teremhoki) Sportegyesület
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 17.) elnevezésű civil szervezet alábbi
adataiban bekövetkezett változások átvezetését.
1./ A szervezet új elnevezése:
UNIHOCKEY Jégkorong és Floorball (Teremhoki) Sportegyesület
2./ A szervezet képviselőjének anyja neve, lakcíme, képviseleti jog gyakorlásának módja,
terjedelme, a megbízás időtartama, megszűnése:
Sándor Csaba elnök, (an.: Szőcs Irma), 2310 Szigetszentmiklós, Vágány u. 16., önálló,
általános, 5 év, 2022.01.06. napjáig.
3./ A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
1.3. sporttevékenység
1.3.1. kód: 0300
4./ A szervezet formája: sportegyesület
5./ Új létesítő okirat kelte: 2017. január 06.
Egyúttal a Budapest Környéki Törvényszék, mint a civil szervezet nyilvántartására illetékes
szerv megállapítja, hogy a szervezet jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától
közhasznú jogállású, ezzel egyidejűleg elrendeli ennek a civil szervezeti bírósági
nyilvántartásba való bejegyzését.
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve elektronikus úton e törvényszéknél lehet benyújtani.
IN D OKO LÁ S
Kérelmező 2016. december 16. napján közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele és változás
bejygzés iránti kérelmet nyújtott be.
A törvényszék a Cnytv. 2. § b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Cnytv. 37.§ (1)
bekezdése folytán alkalmazandó 30.§ (1) alapján a rendelkező rész szerint határozott, mivel a
Kérelmező által benyújtott változásbejegyzés iránti kérelem megfelel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.§-3:86.§- aiban, a Cnytv 23-24. §-aiban és
44.§ -ban foglalt, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglalt előírásoknak.

A már becsatolt és a hiánypótlás eredményeként benyújtott 2014. évi és 2015. évek
egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete alapján a törvényszék
megállapította, hogy az egyesület megfelel az Ectv. VII. fejezetében, annak 32.§ (4) bek. a),
b) pontjában, valamint a 32.§ (5) bek. b) pontjában foglalt feltételeknek. A 2016. április 28.
napján módosított alapszabályból megállapítható volt az is, hogy az Ectv. 34.§ (1)
bekezdésében és 37.§ -ban felsorolt feltételeknek is eleget tesz.
A végzés elleni fellebbezési jog a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
233.§ (1) bekezdésén alapul, az ügy érdemében hozott végzés ellen fellebbezést előterjesztő
fél számára az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet a Pp.73.§ (1) bek. a.) pontja alapján
kötelező.
Budapest, 2017. január 17.
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