
 

 

 

Szegedi Törvényszék 

16.Pk.60.089/1991/36. 

 

V é g z é s  

 

 

A Szegedi Törvényszék Dr. Ledniczky Ildikó ügyvéd (6772 Deszk, Oroszhegyi utca 2.) 

által képviselt – „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 6772 Deszk, Széchenyi 

István utca 41. szám alatti székhelyű civil szervezet változásbejegyzési ügyében 

  

 

 

elrendeli 

 

 

az alábbi változások civil szervezetek bírósági nyilvántartásába történő bejegyzését:  

 

A módosított létesítő okirat kelte:    2019. december 10. 

 

A civil szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: 19084729#cegkapu 

 

A civil szervezet célja: 

 

a.) A magyarországi szerb néptánc és népzene felkutatása és feldolgozása . 

b.) A tanintézetekben a szerb nyelv oktatásának elősegítése. 

c.) Kapcsolattartás az anyaországi (Szerbia, Montenegró) és egyéb külföldi (Románia) 

kulturális és oktatási intézményekkel, az egyéb, főként a környező országokban lévő szerb 

közösségekkel. 

d.) A Deszk környéki szerbek kultúrájának és anyanyelvének ápolása . 

e.) Kapcsolattartás a szerb pravoszláv egyházzal és a Deszki Szerb Önkormányzattal .  

f.) A magyarországi nemzetiségi kisebbségekkel való együttműködés . 

g.) Deszk és környéke néphagyományainak, kulturális és egyházi kincseinek felkutatása 

h.) Népszokások összegyűjtése, színpadra állítása, publikálása (DESZKI FÜZETEK) . 

i.) Magyarországi szerb nemzetiségi kultúra propagálása hazánkban és külföldön . 

j.) A kulturális örökség helyi védelme. 

k.) Szerb népi tárgyi alkotó kultúra megőrzése.  

l.) A népi mesterségek ápolása, szellemi és tárgyi értékeinek átörökítése, átadása, 

fenntartása, megőrzése. 

 

Bolgár Csaba elnökségi tag tisztsége és képviseleti joga megszűnt. 

 

Brczán Krisztifor elnök anyja születési neve:  Bugyi Éva 

 

Dunai Péter elnökségi tag anyja születési neve:  Krunity Teodóra 

 

A civil szervezet új képviselői:    Belájszki Nevenka 

anyja születési neve: Rádity 

Velinka Jusztina, 

6772 Deszk, Fenyő utca 5. szám 

alatti lakos,  

elnökségi tag 
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Jaksics Mirjana 

anyja születési neve: Jaksics 

Ilona, 

6772 Deszk, Móra Ferenc utca 

5/B. szám alatti lakos,  

elnökségi tag 

 

Gyorgyevics Márko 

anyja születési neve: Szabó 

Csilla,  

6772 Deszk, Alkotmány utca 55. 

szám alatti lakos,  

elnökségi tag 

 

Brczán Krisztifor elnök képviseleti jogának terjedelme, gyakorlásának módja: 

        általános, önálló 

 

Dunai Péter, Belájszki Nevenka, Jaksics Mirjana és Gyorgyevics Márko elnökség tagok  

képviseleti jogának terjedelme, gyakorlásának módja: különös – bankszámla feletti 

rendelkezési jog -, azzal, hogy az elnökség bármely két tagja együttesen járhat el.  

 

A vezető tisztségviselők megbízásának időtartama:          5 év 

 

A megbízásuk megszűnésének időpontja:                         2024. december 09. 

 

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 nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, 

valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt 

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

jár. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. § (1)-(2) bekezdés). 

 

 

Szeged, 2021. május 25. 

 

 

dr. Somogyi Nóra 

bírósági titkár 
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