Pécsi Törvényszék
18.Pk.60.075/2020/4. szám

A Pécsi Törvényszék a dr. Szücs Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Búza tér8. fszt.7. szám; ügyintéző:
dr. Szücs Orsolya Georgina ügyvéd) által képviselt Bauer Patrik ügyvezető (7334 Szalatnak,
Béke utca 17. szám) kérelmére indult Szalatnaki Sportegyesület sportegyesület
nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljárásban meghozta a következő
v é g z é s t:
A Pécsi Törvényszék elrendeli a fenti civil szervezet nyilvántartásába vételét az alábbi
adatokkal:
Nyilvántartási száma: 3945
Formája: sportegyesület
Elnevezése: Szalatnaki Sportegyesület
Rövidített elnevezése: SzaSE
Székhely: 7334 Szalatnak, Béke utca 2-4. szám
Az alapszabály kelte: 2020. július 13.
Az egyesület célja:
- Az egyesület célja elsősorban a településen, a térségben élő emberek sportban
való tevékenysége, az egészséges életmód elősegítése, a közösség építése, célok
létrehozása, településfejlesztés. Az ösztönzés, az igény megteremtése az
egészséges életmód kialakítására. Az egyesület célja a tornaterem és a szabad
helyszín karbantartása, felújítása, kialakítása. A tevékenykedők, működési
feltételeinek biztosítása, a feladatainak elvégzéséhez, céljaik eléréséhez
szükséges feltételrendszer biztosítása. A sportolók tevékenységének
szabadidősport és versenyzési lehetőség megteremtése és kialakítása. A
sportolók
tevékenységének
gyakorlásához
szükséges
sportszerek,
sporteszközök beszerzésének támogatása, azok beszerzése, ill. kifizetése. Az
egyesület tagjainak a rendszeres sportcélú tevékenységükkel kapcsolatban
használt sportlétesítménye(ek) bérleti költségeinek támogatása. Az egyesület
tagjainak a rendszeres sportcélú tevékenység során szükséges használati
tárgyak vásárlása, esetleges juttatása, versenyekre való utazás elősegítése.
Sportrendezvények látogatása, szervezése. Rendezvényeken kitelepülés, az
egészséges életmód hirdetése. Senior szakosztály létesítése.
Cél szerinti besorolása: sporttevékenység
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Képviselő:
- Bauer Patrik ügyvezető
anyja neve: Paller Gabriella
7334 Szalatnak, Béke utca 17. szám
a képviselet gyakorlásának módja: önálló
a képviseleti jog terjedelme: általános
a képviselői megbízás időtartama: 3 év
a megbízás megszűnésének időpontja: 2023. június 22.
A nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó 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 változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés országos
névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
Az okiratok a Pécsi Törvényszék Civil Szervezetek Kezelő Irodáján megtekinthetők.
Pécs, 2020. augusztus 3.
Dr. Perjési László s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül
Szalai Zsuzsanna
írnok

