[1]

Ügy- és sorszám: 126.Pk.60.093/2017/14.

[2]

A Fővárosi Törvényszék az ITT ÉS MOST TÁRSULAT Művészeti Alapítvány közhasznú
jogállás nyilvántartásba vétele iránti ügyében meghozta az alábbi
v é g z é s t :

[1]

A bíróság elrendeli a 01-01-0012414. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett
alapítvány nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:

[2]

A bíróság megállapítja, hogy a szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján
közhasznú szervezet.

[3]

A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében való
közzététele iránt.

[4]

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául
szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére
vonatkozóan –, pert indíthat az egyesület ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a
szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés
országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS

[1]

Az alapítvány kérelmet terjesztett elő a közhasznú jogállásának nyilvántartáson történő
átvezetése iránt.

[2]

A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a
törvényes előírásoknak. Az alapító okirat az összeférhetetlenségi okok tekintetében
tartalmazza a 2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) bekezdésében rögzített kizárási okokat,
amelyekre a vezető tisztségviselők az elfogadó nyilatkozatukban hivatkoznak.

[3]

A bíróság megállapította, hogy a szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
létesítő okirata megfelel a Ectv 34-50.§-ainak, továbbá a szervezet megfelel az Ectv. 32. § (4)
bekezdés a) és b), valamint (5) bekezdés b) pontjában foglaltaknak is, ezáltal megfelelő
erőforrás áll a rendelkezésére és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik.

[4]

Fentiekre tekintettel a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 37. § (1) bekezdése alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

[5]

A fellebbezési jog kizártsága és a perindítás lehetősége a Cet. 46/A. § (1)-(2) bekezdésén
alapul.
Budapest, 2020. június 18.
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