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V É G Z É S 

 

A Budapest Környéki Törvényszék a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület 

elnevezésű civil szervezetet 13-02-0007792 szám alatt nyilvántartásba veszi. 

 

1./ A szervezet neve:   Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület   

 

     A szervezet rövidített neve: Göd-ÉRT Egyesület 

 

2./ A szervezet székhelye:   2132 Göd, Margit utca 16. 

 

3./ A képviselő neve, anyja neve és lakcíme: 

    Bodnár Zsuzsanna (anyja neve: Dr. Tóth Zsuzsanna) 

    lakcíme: 2132 Göd, Margit utca 16. 

 

 4./ A képviselet módja és terjedelme:  

      A vezető tisztségviselő képviseleti joga önálló és általános. 

 

5./ A vezető tisztségviselői megbízás időtartama és megszűnésének időpontja: 

    A megbízatási ideje 5 év, a megbízatás megszűnésének időpontja 2025. március 01. napja. 

 

6./ Az egyesület célja: 

Az egyesület célja Göd természeti-, épített- és kulturális értékeinek megismertetése és megóvása, 

Göd városképének megőrzése, az azt veszélyeztető problémák feltárása és nyilvánosságra hozatala. 

Célunk továbbá az iparosítással járó környezeti hatások felmérése és mérséklése, a tervezett ipari 

fejlesztések kapcsán párbeszéd és konzultáció kialakítása a kormánnyal, a hatóságokkal, az 

önkormányzattal és a Samsung SDI, valamint más vállalatok vezetésével. 

Célunk a lakosság érdekeinek képviselete a döntéshozók felé, részvétel Göd jövőbeni fejlesztési 

terveinek kidolgozásában, a városban élők környezettudatosságának növelése. 

 

7./ Az alapszabály kelte:    2020. március 01. 

 

8./ A civil szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja: 

 1.10. környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, 

szennyezés megelőzés, zöldfelület védelem) 

1.10.1. kód: 1000. 
 

9./ Az egyesület típusa:   egyesület 

 

Az egyesület formája:    2.1. egyesület 

 

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 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. A keresetlevélben, 

illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság eljárását 

jogszabálysértőnek. Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára 

alapítja, csak olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie 

kellett volna. Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés  
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okának megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja, és e közérdek sérelmének fennállását 

valószínűsíti. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A kérelmező civil szervezet nyilvántartásba vételét kérte egyszerűsített eljárás keretében, mintaokirat 

alkalmazásával. A törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 30.§ (1) bekezdése, 34.§-a és a civil 

szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29.) KIM rendelet, 

valamint a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és 

egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) 

IM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartásba vételt elrendelte. 

 

A létesítő okirat és mellékletei az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv), a Cnytv., 

illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:63-3:87.§-aiban, az előbbiekben nem szabályozott kérdésekben 

a Ptk. 3:1-3:48.§-aiban foglaltaknak megfelelnek, a törvényszék erre tekintettel a Cnytv. 2.§ a.) 

pontjában foglalt felhatalmazás folytán a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott. 

 

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni 

perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul. A perindítás határideje az 

országos névjegyzékben (www.birosag.hu) történt közzétételétől számított hatvan nap. 

 

Budapest, 2020. március 11. 

 

      dr. Benedek Ibolya sk. 

                     bírósági titkár 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Székely Mónika  

tisztviselő 
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