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A, BO($üd-AbaGj-Z8iYlfJiér I ivi8gyC!i ..Bí(Ó::/i~ a V81 C!::; r8(811(; (3580 Ti$Létújvd(ü~;,
Barcsay tér 7, V/1. szám alatti lakos) által képviselt a 2005. évi március hó 18.
napján érkezett társadalmi szervezet adataiban történt változás bírósági
nyilvántartásba vételére irányuló kérelmére meghozta az alábbi
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elrendeli a 3633. szám alatt bírósági
nyilvántartásba vett Váltómuszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete társadalmi
szervezetre vonatkozóan a 2005. évi március hó4. napján elfogadott módosított
alapszabály és az alábbi változás nyilvántartásba vételét:

1.) A társadalmi szervezet képviseloje meqváltozott:

a.) régi képviseloje:
iakcíme:

b.) új képviseloje:
lakcíme:

Leskó László elnök
3599 Sajószöged, Erkel F. u. 11. szám

Veres Ferenc elnök

3580 Tiszaújváros, Barcsay tér 7. V/1. szám

2.) A társadalmi szervezet székhelye meqváltozott:

a.) régi székhelye:

b.) új székhelye:

3599 Sajószöged, Erkel F. u. 11. szám

3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Gyári út Pf.20.

A megyei bíróság a változások bejem:zésérol a végzés jogerore emelkedését
követoen az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalát értesíti.

A végzés ellen a kézbesítéstol számított tizenöt nap alatt a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróságnál benyújtható, de a Debreceni ítéiötáb!ához címzett négy példányú
fellebbezésnek van h~lye.

Tájékoztatja a társadalmi szervezet régi és új képviselojét, hogy fellebbezés folytán a
Debreceni ítélotábla elotti eljárásban a fellebbezo fél számára kötelezo a jogi
képviselet.
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A kérelmezo bejelentette, hogya 2005. március 4. napján megtartott közgyulésen új
elnököt és tisztségviselot, új székhelyet választott 8 tagság, valam:nt az
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A kérelemhez csatolta a társadalmi szervezet adataiban bekövetkezett változás
nyilvántartásba vételéhez szükséges nyomtatványt, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályt, a közgyulésrol felvett jegyzokönyvet és annak
jelenléti ívét, valamint a vezeto tisztségviselok elfogadó nyilatkozatát.

A megyei bíróság megállapítja, hogy az alapszabály-módosítás, a képviseloválasztás
és a székhelyváltozás a jogszabályi és alapszabályi eloírásoknak megfeleloen
történt, ezért a 6/1989. (VI. 08.) IM. r. 1.§. (2) bekezdése alapján határozott a
változások bírósági nyilvántartáson történo átvezetésérol.

Végezetül tájékoztatja a megyei bíróság a társadalmi szervezet régi és új
képviselojét, hogya Pp. 73/A. §. a.) pontja alapján a Debreceni ítélotábla elotti
eljárásban a fellebbezo fél köteles jogi képviselettel eljárni, ellenkezo esetben a
fellebbezése a Pp. 73/8. §. szerint hatálytalan, így azt a megyei bíróság el fogja
utasítani.

Miskolc, 2005. április 21. napján

ász Katalin sk.
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