
Debreceni Törvényszék 

D E B R E C E N 

19.Pk.60.032/2005/56. szám 

 

 

K i j a v í t ó    v é g z é s 

 

 

A Debreceni Törvényszék mint nyilvántartó bíróság a 09-02-0002975 szám alatt 

nyilvántartásba vett Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület (székhely: 4150 Püspökladány, 

Tompa Mihály utca 16., adószáma: 18990195-1-09) változásbejegyzése iránt indult nemperes 

eljárásban elrendeli a Debreceni Törvényszék 19.Pk.60.032/2005/54. számú végzésének 

kijavítását az alábbiak szerint: 

 

A szervezet képviselőjének neve és lakóhelye: 

Gyányi István (an.: Székely Viola) gazdasági felelős 4162 Szerep, Ág utca 19. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Képviseleti jog terjedelme: különös: bankszámla feletti rendelkezési jog kivételével 

valamennyi ügycsoportban 

Képviselői megbízás időtartama: két év 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. június 30. 

 

A végzés ellen a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. § (1) bekezdésére figyelemmel, a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. CXXX. törvény 352. § (4) bekezdése alapján 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 a szervezet ellen a végzés hatályon 

kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.   

 

A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan 

napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

Debrecen, 2021. november 15. 

 

 

Dr. Béres Judit sk.       a kiadmány hiteléül: 

törvényszéki bírósági titkár       - kiadó - 

 



Debreceni Törvényszék 

D E B R E C E N 

19.Pk.60.032/2005/54.szám 

 
 

A Debreceni Törvényszék mint nyilvántartó bíróság a 09-02-0002975 szám alatt nyilvántartott 

Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület (székhely: 4150 Püspökladány, Kaán Károly út 54., 

adószáma: 18990195-1-09) változásbejegyzése iránti nemperes eljárásban meghozta a 

következő 

 

v é g z é s t: 

 

A törvényszék elrendeli a civil szervezet adataiban a következő változás átvezetését: 

 

Az egyesület székhelye: 4150 Püspökladány, Tompa Mihály utca 16. 

Az egyesület bírósági nyilvántartásban szereplő székhelye: 4150 Püspökladány, Kaán Károly 

út 54. szám a bírósági nyilvántartásból törölve.   

 

A szervezet képviselőjének neve és lakóhelye: 

 

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka (an.: Tóth Ilona) elnök 4150 Püspökladány, 

Tompa Mihály utca 16. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló, kivéve a bankszámla feletti rendelkezési jogot, 

melyet Nagy Szabolcs titkárral együttesen jogosult gyakorolni 

Képviseleti jog terjedelme: általános 

Képviselői megbízás időtartama: két év 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. június 30. 

 

Nagy Szabolcs (an.: Nagy Etelka) titkár 4150 Püspökladány, Nagy Sándor utca 13. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló, kivéve a bankszámla feletti rendelkezési jogot, 

melyet Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka elnökkel együttesen jogosult gyakorolni 

Képviseleti jog terjedelme: általános 

Képviselői megbízás időtartama: két év 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. június 30. 

 

Gányi István (an.: Székely Viola) gazdasági felelős 4162 Szerep, Ág utca 19. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Képviseleti jog terjedelme: különös: bankszámla feletti rendelkezési jog kivételével 

valamennyi ügycsoportban 

Képviselői megbízás időtartama: két év 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2023. június 30. 

 

Nádas Imréné (an.: Sipos Erzsébet; lakcíme: 4150 Püspökladány, Kaán Károly út 54.) elnök 

képviseleti joga, Nádas Márton (an.: Szabolcsi Ildikó; lakcíme: 4031 Debrecen, Ond utca 4/1.) 

képviseleti joga a bírósági nyilvántartásból törölve. 

 

Alapszabály módosításának időpontja: 2021. június 30.   
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A törvényszék elrendeli e végzésnek – az Országos Bírósági Hivatal által működtetett – 

országos névjegyzék internetes felületén való közzétételét. 

 

A változásbejegyzési kérelemnek helyt adó 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 a szervezet ellen a végzés hatályon 

kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.  

A per megindításának a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés országos 

névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

A fellebbezési jogot a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. §-a zárja ki. 

 

Debrecen, 2021. november 8. 

 

Dr. Béres Judit sk.       A kiadmány hiteléül 

törvényszéki bírósági titkár       - kiadó - 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A végzés a 19.Pk.60.032/2005/56. számú végzéssel kijavítva. 

Debrecen, 2021. november 15. 

 

   Dr. Béres Judit s.k. 

         bírósági titkár        
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