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VEGZES

A Budapest Környéki Tiiľvényszék elrendelí a 'Îţ, 5223 szám alatt nyílvántartásba vett HAJTÓKA
Egyesület (székhely: 2461 Támok, Géza u.46.) elnevezésÍi civil szeľVezet alábbi adataiban _ létesítő
okiratában bekövetkezett válÍozźßok átvezetését.

l ' A szeľvezet úí neve: HAJTÓKA Kł'zhasznú Egyesület

2.A szervezet kéoviselőie és kéoviseleti ios teriedelme és i dőtaÍtama

Rádó GyuIa eInök
anyja neve: Smigeľ IIona
lakcime: 2461Táľnok, Géza u. 46

képviseleti joga önálló

Szoloszkáné LepnyákAlĺz alelnök képvĺseleti joga a titkáľľal együttes
anyja neve: Pintér Julianna
lakcím: 2461 Támok, Templom u' ó1.

Fekete Eľzsébet Zsuzsanna titkár
anyja neve: Fehér Erzsébet
lakcím: 2467 Támok, Géza u. 39lA'

képviseleti joga az alelnłikkel együttes

Rádó Gyula elniĺk elnöki tĺsztsége és képviseleti joga változatlan' Újľaválasztása következtében
képviseleti joga 2013. auguszÍus hó 29. nâplától számított öt év időtĺrtamľa - 2018" augusztus hó
29. napjr{ig szĺĺl.

Szoloszkáné Lepnyák Alíz alelniik és Fekete l]rzsébet Zsuzsanna titkáľ tisztsége változatlan,
âzonban önállĺí képvisleti joguk megszíinÚ.

Szoloszkáné Lepny:ík Alíz alelnök és Fekete Eľzsébet Zsuzsanna titkĺir képviseleti joga egyiittes,
újraválasztásuktól * 2013. âugusztus hó 29. napjától számított iit év időtaŕamrâ - 2018.
âugusztus hó 29. napjáig szríl.

3. A bankszámla fel€tti rendelkezésľe io[osultak. a bankszámla fe|etti rendelkezésí ioż teriedelme és
időtar1ama

Rádó Gyula elnök
anyja neve: Smiger Ilona
lakcime: 246l Támok, Géza u. 46.

ľendeIkezési joga önálló

Szoloszkáné LepnyákÁIíz alelnök ľendelkezósi joga a titkrĺrľal együttes
anyja neve: Pintér Julianna
]akcím: 2461 Támok, Templom u' 6l.

Fekcte Eľzsébet Zsuzsannâ titkár
anyja neve: Fehér Erzsébet
lakcín: 246| Támok, Géza u. 39lA.

rendelkezési joga az alelnökkel cgyüttes

A bankszámla feletti rendelkezési jog a jogosultakât 2013. augusztus hó 29. napjától
számított öt év időtartamľa - 20l8. augusztus hó 29. napjáig illeti meg.



4./ A szewezet közhasznú íosállása

A bíróság megállapítja' hogy a szeÍvezet az egyesülési jogról' a közlrasznú jogállásról, valamint a civil
szeruezetek lnűködéséľől és támogatásáról szólő20ll. évi CLXXV töĺvény 32-34. $_ában, és a Cnýv
44. Ş-ában foglalt törvényi követelményeknek-feltételeknek lnegfelel, kłizhasznú jogáilásât 2ol4.
jrĺnius l. napjától továbbra is megtârtja, amelynek tényét a bíróság a hatályos nyilvántartásba
be)egyzi.

A nyilvántaľtási adatokat nem érintő változásokat - annak egyidejű megállapítása mellett, hogy azok
nyilvánţartásba vétele a 2013. augusztus hó 29. napjĺĺn' a 2014. május hró l0. napján' a 2014.
szeptembeľ hó 11. napján és a 2015. januáľ hó 09. napjrín Íâľtott kiizgyĺiléseĺn hozott
határozatolç valamint a 2015. januáľ hó 09. napján kelt, módosított alapszabály tartalmâ szerint
hatályos _ a töniényszék tudolnásul veszi, egyúttal annak iľatokhoz történő elhelyezését elrendeli.

A végzés e|len annak kézhezvételétől számított l5 napon belül fellebbezésnek van helye a Főváľosi
lté|őtáblához, melyet 3 példányban íľásban ennél a ĺörvényszéknél kell benyújtani.

INDOKOLAS

A töruényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefiiggő eljárási
szabályokról szőlő 20|1. évi CLXXXI. törvény (ĺt továbbiakban: Cnyv) 2. Ş b.) pondában foglalt
felhatalmazźls alapján a kérelmezĺí nyilvántartás módosítása iránti kérelmének a 2013' évi V tt'rvény
(Ptk.) Il. ClM I-XI. Fejezetei' valamint a Vn-x. CĺM rendelkezései és a 201l. évi CLXXXV törvény
(EctV') 34-42.l-ai alapján, továbbá a Cnýv. 37. $ (l) bekezdése' a Ż3-24. ţ-aí, és a |1l20l2. (Il.29.)
KIM rendelet alap.ján helyt adott' mert a kérelmező aŹ a szükséges mellék|etekkel ellátva nyújtotta be.

Budapest, 20l5' május 18

dr. Nagy Edina s. k.
lrírĺísági titkĺr

A kil{mány hitelćül:
l,, tił-i ĺ] ''1 lL|"
Budai Nikolett
tisztvĺselai
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VEGZES

A Hajtóka l(łizlrasznú EgycsüIct (24ó1 Támok, Géza utca 46') civil s7'eţveze i'igyćbcn a
töľvétryszék negállapíţa, hogy a 2015' nlájLls 18' liapj 1ur lncgliozott 35. sol'szátrrťl vógzćs
2015. jrinius l1. llapiŕrn .jogeľőľe el-rrelkedett'

Budapest, 20 l 5' .jťrlius 20.

dľ. Magyaľi Csilla sk.
bíľósági titl<ár

A kiadnrány hitelóiil:

Szépuć Dósa Ildil<ó
tisztvisclő Jl".l
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