
Beküldő adatai:

Törvényszék:

Ügyszám: . .

A közhasznú jogállás nyilántartásba vételét kérelmező szervezet adatai:

Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. 

PK-152
Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele

 iránti kérelem

A - A beküldő és a kérelmező szervezet adatai

Szervezet neve

Székhelye 

Nyilvántartási száma

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Város, község

Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név

Anyja neve

Születési név

Előtag

Születési ország

Születési település

Születési ideje

  P k          

        

           

    



Kérelmező adatai

Törvényszék:

Kérelmező képviselőjének adatai:

PK-152

B - Kérelmező adatai

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele
 iránti kérelem

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Viselt név
További utónevekElső utónévCsaládi névElőtag

A kérelmező

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Város, község

Ország

Szervezet neve

Viselt név
Előtag Családi név Első utónév További utónevek

Képviselő szervezet

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Irányítószám

Közterület neve

Házszám Lépcsőház Emelet

Közterület típusa

Ajtó Hrsz.

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Város, község

A kérelmező képviselője

Ország

Egyéb szöveg

         

                        

         

                        



Törvényszék:

A szervezet megfelel a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32.§ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt követelményeknek:

A bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat tartalmazza az Ectv-ben előírt rendelkezéseket:

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel egyidejűleg változásbejegyzési 
űrlap került benyújtásra.

PK-152
Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele

 iránti kérelem

NY - Nyilatkozatok

Ectv. 32.§ (4) b) Ectv. 32.§ (4) c)Ectv. 32.§ (4) a)

Ectv. 32.§ (5) a) Ectv. 32.§ (5) b) Ectv. 32.§ (5) c)



Csatolt mellékletek

Törvényszék:

PK-152

M1 -  Mellékletek

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele
 iránti kérelem

PK-152-01 A vezető tisztségviselő(k) nyilatkozata, hogy nem esik/esnek 
az Ectv.-ben meghatározott kizáró ok alá

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-152-02 Az előző két lezárt üzleti év beszámolója Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-152-03 Képviseleti jog igazolása

PK-152-04 A létesítő okirat módosítása, egységes szerkezetbe foglalt szövege Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-152-05 A szervezet belső szabályzata Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-152-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:



Törvényszék:

PK-152

K - Kérelem

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele
 iránti kérelem

Kérem a  bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy a szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerint 
közhasznú!

(Település) (Dátum)

Aláírás:

Keltezés (aláírás helye, ideje):

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

        


