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A Kaposvári Törvényszék a Kaposvári Kerékpáros Klub Sportegyesület (7400 

Kaposvár, Zaranyi út 6.) nyilvántartási ügyében meghozta az alábbi 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

A Kaposvári Törvényszék kérelemre a civil szervezetek törvényszéki 

nyilvántartásába 4450. sorszám alatt bevezetett Kaposvári Kerékpáros Klub 

Sportegyesület vonatkozásában elrendeli az alábbi változás nyilvántartáson 

történő átvezetését: 

 

 

Az alapszabály módosításának időpontja: 2019.05.30. 

 

 

A kaposvári Törvényszék Szilágyi Tamás László elnök (7400 Kaposvár, 

Búzavirág utca 13. mf/4.) önálló képviseleti jogát és Zsille Péter alelnök (7400 

Kaposvár, Zárda utca 18. I/1.) együttes képviseleti jogát törli a 

nyilvántartásból. 

 

 

Új képviselő/képviseletre jogosultak: 

 

   Szél Gábor elnök 

   7400 Kaposvár, Tóth Árpád utca 13. fszt/1. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Képviseleti jog terjedelme: általános  

   Képviselő megbízás időtartama: 5 év 

   A megbízás megszűnésének időpontja: 2024.05.30. 

 

   Ifj. Lőrincz Ferenc Lőrinc alelnök 

   anyja neve: Szabó Tünde 

   7400 Kaposvár, Kenese tér 1. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Képviseleti jog terjedelme: általános  

   Képviselő megbízás időtartama: 5 év 

   A megbízás megszűnésének időpontja: 2024.05.30. 
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Knézics Attila alelnök 

anyja neve: Imre Erzsébet 

   7400 Kaposvár, Sütő András utca 6. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Képviseleti jog terjedelme: általános  

   Képviselő megbízás időtartama: 5 év 

   A megbízás megszűnésének időpontja: 2024.05.30. 

 

 

A változásról, annak átvezetéséről a törvényszék az érdekelteket értesíteni rendeli. 

 

A Kaposvári Törvényszék a végzést kézbesíti a jogi képviselőnek, valamint értesíti 

az Országos Bírósági Hivatalt az országos névjegyzékbe vétel és közzététel  

érdekében. 

 

A törvényszék felhívja a képviselőt, hogy amennyiben a civil szervezet neve, 

székhelye, képviselője, célja változik, a Kaposvári Törvényszéken jelentse be a 

változás bekövetkezésétől számított 60 napon belül. Ennek elmaradása esetén a 

örvényszék a szervezetet 10.000 Ft-tól 900.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújthatja. 

 

A kérelemnek helyt adó változás bejegyző 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 civil szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a civil szervezet 

székhelye szerinti illetékes törvényszék előtt. 

 

A per megindításának a változás bejegyző végzés Országos Bírósági Hivatal 

www.birosag.hu honlapján az országos névjegyzékben való közzétételétől 

számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 6. 

 

        dr. Kollár Gábor  

       törvényszéki titkár 

 

http://www.birosag.hu/

		2019-08-07T14:31:17+0200
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




