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vÉGzÍ,s

A bíróság elrendeli a I2.4I4. törvényszéki sorszám alatt nyilvántartásba vett Szöveg Színház Színháni

E gyesiitet v onatkozó alábbi v á|tozás bej e gyzését'

A bíróság megállapítja, hogy a szervezet a2OII. évi CLXXV' törvény alapjátnközhasznú szervezet'

Az alapszabály módos ításának ke lte :

Törölve: 2009.július13'
Bejegyezve : 20l4'május 20.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi

Ítelótábtanak cimezve, írásban, 3 példánvbun á Főuárosi Törvényszéknél lehe1 
'benyújtani' 

A bíroság

tájékoztatja a fe||ebbőzésre jojosuli at, ho|gy az Íté|ótáb|a előtti eljarásban 1 fellebbezést eloterjesztő fél

számárajogi képviselet köteieá. A nem;Jgi képui'elő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból

elutasítja.

INDoKoLÁs

A kérelmező képviselője útján 2014. májls 26. nápján kérelmeáe a már közhasznú jogállású egyesületnek

az egyesülési jogról' u tti"t u."nu jogáliásról, nutu*int a civil szervezetek működéséről és támogatásáről

sző|ő 20|1. évi CLXXV. törvény (Ecw.) szerinti közhasznú szervezetté minősítését. Kérte továbbá az

"ó"riir", 
képviselőjének lakcímében bekövetkezettvít|tozás nyilvántartásba vételét'

A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a kérelem mindenben megfelel a törvényes

előírásoknak'

A 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) szerinti közhasznúsági követelményektekintetében a

bíróság megállapította, hogy a szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata

megfelel az1c1.l+_só.s-aínak' továbbá a szewezetmegfelel űr,iw.32' $ (4) bekezdés a) és b) pontjában'

valamint az (5) bekezdés b) pontjában rogtuttutnut ií ezálta| a szervezetnek megfelelő erőforrás áll a

rendelkezésére és megfelelő táisadalmi támogatottsággal rendelkezik'

Ezért abíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezze| összefiiggo eljárási szabályokról

szőlő2011' évi CLXXXI. törvény (cet.) 3"7. í(t) uetezaése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint

határozott.
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