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Végzés
A Székesfehérvári Törvényszék – egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásban – elrendeli az
alábbi szervezet nyilvántartásba vételét 2985. sorszám alatt:
1. Neve: Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület
2. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond utca 3. szám 9. em. 33. ajtó
3. A szervezet képviselőjének adatai:
-

név: Schultz György
o egyesületben betöltött tisztsége: elnök
o cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 2-4. szám. 1. em. 3. ajtó
o anyja születései neve: Szolcsányi Ibolya
o adóazonosító jele: 8307412935
o képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
o képviseleti jog terjedelme: általános
o a képviselő megbízás időtartama: 5 (öt) év
o a megbízás megszűnésének időpontja: 2020. 09. 25.

4. Célja: Az Egyesület célja elsősorban a Fejér Megyei kistermelők, őstermelők,
kézművesek tevékenységének segítése, hagyományőrzés, az egészséges táplálkozás
népszerűsítése, illetve ennek segítségével az egészséges, magas minőségű hazai ételek és
italok, a helyi termékek fogyasztására, az egészséges életmódra történő nevelés. Az
ellenőrizhető eredetű, a piacon forgalmazott hazai növényi- és állati eredetű
nyersanyagok, és feldolgozott, helyi termékek ismeretének bővítése, az ökológiai- és
biogazdálkodás népszerűsítése, egészségmegőrző programok szervezése a lakosság
részére.
5. Cél szerinti besorolása: szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység
6. Az alapszabály kelte: 2015. szeptember 25.
7. Típusa: egyesület
8. Formája: egyesület
Amennyiben a szervezet nyilvántartott adataiban változás következik be, azt a változástól számított
60 napon belül a törvényszéknek be kell jelenteni.
A végzés ellen a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a
Székesfehérvári Törvényszéknél három példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. Az
ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél számára a jogi képviselet kötelező.
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Indokolás
A Székesfehérvári Törvényszék egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásban a kérelmező
szervezet nyilvántartásba vételéről a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Cnytv.) 34. § (4) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (új
Ptk.) 3:4. § (4) bekezdése alapján határozott, figyelemmel arra, hogy a csatolt iratok a Cnytv. 20. § 22. §-ban és az új Ptk. 3:5. § - 3:48. § és 3:63. § - 3:87. §-ban írt rendelkezéseknek megfelelnek.
Székesfehérvár, 2015. október 09.

dr. Buda Eszter s.k.
bírósági titkár
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