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A Fővárosi Törvényszék a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület nyilvántartásba vételi
ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület nyilvántartásba vételét az
alábbi adatokkal.
A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016520
A szervezet neve: Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület
A szervezet székhelye: 1145 Budapest, Jávor u.14.
A szervezet célja:
A nyugdíjasok életkörülményeire hatással lévő tényezők – az érintettek bevonásával való –
feltárása, csoportosítása, javaslatok megfogalmazása. A nyugdíjas parlamentek területi és
országos szinten megfogalmazott problémáinak az illetékesek felé való közvetítése.
Elősegíteni a nyugdíjasok önszerveződő képességének növekedését, a nyugdíjasokat tömörítő
szervezetek közötti intézményes kapcsolatok fejlődését.
A szervezet cél szerinti besorolása: Szabadidős és hobbitevékenység
A szervezet típusa: Egyesület
Az egyesület képviselőjének adatai:
•
•
•
•
•
•
•

Név:Karácsony Mihály
Képviselő lakóhelye:1145 Budapest, Jávor u.14.
Képviselő anyja neve: Csanádi Ilona
Tisztsége: Elnök
Képviseleti jog terjedelme: Általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
Képviselői megbízás időtartama:5 év

Az alapszabály kelte: 2017. február 17.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A végzés vagy 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 a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A per megindításának jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS
A szervezet 2017. március 6. napján érkezett beadványában kérte a szervezet nyilvántartásba
vételét.
A bíróság hiánypótlást követően megállapította, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény [Cnytv.] vonatkozó
rendelkezéseinek.
Fentiekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A végzés elleni fellebbezés lehetőséget a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés
elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. §-án alapul.
Budapest, 2017. május 5.
dr. Pap Réka Orsolya s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

