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A torvenyszek a szervezetet 4502. szam alatt nyilvantartasba veszi a kovetkezo
adatokkal:

A szervezet neve: FUSS BABAKOCSIVALEgyesiilet

A szervezet szekhelye: 4025 Debreeen, Hatvan u. 35. 1/2.

A szervezet kepviselojenek neve es lak6helye:
Nyari Fruzsina elnok 2600 Vae, Damjanieh Janos u. 53.
Tabori Erzsebet elnoksegi tag 2600 Vae, Damjanieh Janos u. 53.
Nyari Zsolt elnoksegi tag 1174 Budapest, Weber Karoly u. 7. 1/3.

A kepviseleti jog gyakorlasanak m6dja: onall6

A szervezet celja: Az egyesiilet azert alakult meg, hogy elosegitse az ifjusagi
es tomegsport fellenditeset, az egeszseges eletm6dra nevelest, a
s~al!adidokulturalt eltoltesenek lehetoseget. E eel erdekeben felvallalja,
hogy segiti a kisgyermekes sziil6k a sporttal val6 kapesolatanak
fenntartasat, erositeset abban az idoszakban is, amikor a gyerekek meg
olyan koruak, hogy a sporttevekenysegben val6 aktiv reszveteliik ebbol
ad6d6an korlatozott. Ezen tulmenoen a eelhoz kapcsol6d6an taborok,
eloadasok, bemutat6k, oktatasi es kulturalis programok szervezeseben,
kiadvanyok megjelenteteseben es terjeszteseben is szerepet kivan vallalni
az egyesiilet

Celja szerinti besorolasa: szabadido es hobbi tevekenyseg

Az alapszabaly kelte: 2014. junius 26.

A vegzes ellen a kezbesftestol szamftott 15 napon belOI a Debreceni itelotablahoz
cfmzett, de a Debreceni Torvenyszeknel 3 peldanyban eloterjesztendo fellebbezesnek
van helye. Az ftelotabla elotti eljarasban az Ogy erdemeben hozott vegzes ellen
fellebbezest eloterjeszto fel szamara a jogi kepviselet kotelezo.

Indokolas

A kerelmezo a szervezet nyilvantartasba vetelet kerte.

A tOrvenyszek mega lIapftotta , hogy a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V.
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torveny 3:63. § (1) bekezdese szerint az egyesOietet a tOrvenyben meghatarozott
szamu tag kozos, tart6s, alapszabalyban meghatarozott celjanak folyamatos
megval6sftasara letesftette, az alapszabalyat elfogadta, az egyesOiet elso vezeto
tisztsegviseloit megvalasztotta.

A kerelmezo becsatolta az alakul6 OIes jegyzokonyvet, jelenleti fvet a tagok nevevel,
lak6helyevel es alafrasaval, a szervezet alapszabalyat, az egyesLilet Ligyvezeto szerve
tagjainak a tagsag elfogadasara es a jogszabalyban meghatarozott kovetelmenyekre
vonatkoz6 nyilatkozatat, tovabba a szekhelyhasznalat jogdmet igazol6 okirat
masolatat a civil szervezetek bfr6sagi nyilvantartasar61 es az ezzel osszefUggo eljarasi
szabalyokr61 sz616 2011. evi CLXXXI. tOrveny (a tovabbiakban: Cet.) 21. § (1)
bekezdes es 63. § a) es c) pont szerint.

Az alapszabalyb61 megallapfthat6, hogy az egyesOiet alapszabalyaban megallapftott
celjai nem ellentetesek a torvenyi rendelkezesekkel, tovabba az alapszabaly
rendelkezesei biztosftjak az egyesLilet torvenyben meghatarozott keretek kozotti
mukodeset. Cet. 67. § (3) bekezdes]

Az Ogyvezeto szerv tagjainak a nyilvantartasba veteli kerelemhez csatolt nyilatkozata
alapjan megallapftotta a torvenyszek, hogy megfelelnek a tOrvenyben elofrt
felteteleknek.

Mindezek alapjan a torvenyszek az egyesLiletet a Cet. 30. § (1) bekezdese alapjan
nyilvantartasba vette, mivel megfelel a fenti jogszabaly elolrasainak.

Debrecen, 2014.julius 8.

Dr. Szab6 Piroska sk.
torvenyszeki bfr6sagi titkar
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