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vÉczBs

A BLrdapest Környéki Törvényszék a Patrióta Városvédő Közéleti Bgyesület elnevezésű civil
szervezetet l3-02-0008065 szárrr alatt nyilvántartásba veszi,

l ,/ A szervezet neve: Patrióta Városvédő Közéleti EgyesüIet

2./ A civil szervezet rövidített neve: PVKE

3./A szervezet széklrelye: 2051 Biatorbágy, Orgona utca 3.,20lll24hrsz.

4,1A képviseIók neve. anyja neve. lakcíme. adószálna. képviselet módja. teiedelme. képviselet
idótartama. negszűnésének időpontja:

Hompoth Csilla Anna elnök, an: Kurucz Terézia^.205l Biatorbágy, Orgona utca 3.,20Ill24 hrsz.,
837ll01716, általános és önálló, 3 év,2024. július 2l.

5./ A szervezet célja:

a. Biatorbágy közéleti és közpolitikai megújulása, igazságos, szolitláris és együttműköclő városi
életminőség

b. egy civil szakmai városi hálőzat szervezése és működtetése, és annak biztosítása, hogy e

társadalmi küldetésük a település lakóinak minél szélesebb körében ismertté és támogatottá
válhasson.

c. hogy Biatorbágy közéletében széleskörű összefogást, szakmai és loká|patrióta kontrollt
aiakítson ki, a meglevő és újonirarr épített körnl,ezet, valarnint a lakosság, a természeti értékek és
az é|ővilág felelő védelme érdekében.

6,/ A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

1.19. Egyéb tevékenység (egyéb közösségi társadalmi tevékenység)
1.19.1. kód: 1900

7./ A létesítő okirat kelte:202l. július 21.

8./ A szervezet fbnnája: egyesület

A törvényszék a rryilvántarlásba vételt elrendelő végzés Országos Bírósági Hivatal által vezctett Civil
Szervezetek O rszágos Névj egyzékében törlénő kőzzététele iránt intézked ik.

A végzés ellen fe|lebbezésnek helye nincs, azonban a végzés vagy az attnak meghozatala alapjául
szolgáló eljárás, illetve a kérelenllrez rnellékelt iratok.iogszabályba ütközése miatt az iigyész, valamirlt
az, akire a végzés rendelkezést tafialmaz - a rendelkezés őt érintő részére 1,onatkozőan - az országos
névjegyzékben való kőzzététel napjától számított 60 napon belül pert indíthat a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt aszervezeí széklrelye szerint illetókes törvényszék előtt. A 60
napos perindítási határidő elmulasztása jogvesztő lratályír.

INDoKoLÁS:

Kérelnrező 202l. júrnius 29. napján a fenti civil szervezet rryilvántartásba vételét kérte a Btrdapest
Környéki Törvényszéknél. Kérelméhez benyújtotl,a az alakuló tilés jegyzőkönyvét, jelenléti ívét, az
elfogadott alapszabályt, a székhelynyilatkozatot, továbbá a vezető tisztségviselők elfbgadó
rry i latkozatait.
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Mivel a megalakulásról szóló jegyzőkönyv és a létesítő okirat nem felelt meg mindenben a
jogszabályoknak, ezért a bíróság 2021, július 2. napján hiánypótlást rendelt el, melyet az egyesület6
teljesített,

A létesítő okirat és mellékletei az egyesülési jogról, aközhasznűiogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szőlő 2011, évi CLXXV. törvényben (Ectv), a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefiiggő eljrárási szabályokról szóló 20II. évi CLXxx]. törvénybú
(Cnyrv), illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:63-3:87.§-aiban, az előbbiekben nem szabályozott
kérdésekben a 3:1-3:48.§-aiban foglaltaknak megfeleltek, a törvényszék a Cnytv. 2.§ b.lpontjában
foglalt felhatalmazás folytán a 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglalták sierint
határozott és a nyilvántartásba vételt elrendelte.

A végzés közzétételére vonatkozó rendelkezés a Cnytv. 67§ (4)-(5) bekezdésén alapul. A végzés a
közzététele napj án j o gerő s,

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46lA§ (1) bekezdé se zárja ki. A keresetindításra
jogosultak körét és feltételeit, az eljárő bíróságot, a keresetindítás határidejét és annak jogvesáő voltát,
a határidő kezdó időpontját, valamint a kereset indokát és célját a Cnytv. 46lA§ (1) - (4) bekezdése
szabályozza,

Budapest, 202I .auguszttls 4.

dr. Magyari Csilla sk.
bírósági titkár
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