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A Kaposv6ri Tiin6nysz6k a soMocy
rinceryiittes Alapitvdny (7400
Kaposvir, csokonai utca l.) nyilv{ntartrflsiflry6ben meghoztaaz ililbbi
'

vdgzdst:

A Kaposviri T0rv6nysz6ka civil szervezetektiirv6nysz6ki nyitvintartfsiba
68. sorszim alatt bevezetett soMocy
rincegyiiffLs Alapitvriny
vonatkoz{siban elrendeli az atribbi viltoz{sok nyilv{ntartdson iO"tOo6
{n'ezetes6t:
Az elepitrilokiret m6dositdsinak it!6pontja: 2014.05.10.
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Ka4owdri riirv6nysz6k dp@r Rorand (440s Nyireryhfza, csemete utca
I
22,1, Faiairnd Csordfs Gyiingyr.rr-@|77 Szenna, B{rdi urca Zg.), Kin{iy
-tti"ti
7-oltfn (7400 Kaposvir, Teleki utca 22.) kurat6riumi tags6g6f
a
nyih'{ntart{shiL
Az elepitvin-r. k€zel,6srzeFrie
a kurat6rium
Akurt6rirm

tagiei:
R6nai Csabfn6 elntik
7442Yhrda,Megryesutca 68.
Csikvdr Gib<'r titkrlr
7400Kaposvnr,Talliin Gyula utca 15.
Deli Szid6niatag
7400Kaposvrir,KossuthLajos utca 82.
Turi Endre t;rg
7400Kaposvrlr,Fodor J. utca 38.
Bogdin Gergclytag
7400Kaposvdir,Bajcsy-Zs.rutca38/a.

A Kaposviri Tiirv6nysz6ka SOMOGYTincegyiittesAlapitvinyt kiizhasznrl
szervezetk6ntnyilvintartf sbaveszi.
Jog6ll6sa:

kiizhasznrfszewezet

A kiizhasznfsfgifokozatmegszerz6s6nek
id6pontja:jelenv6gz6sjoger6re
emelked6sdnek
napja.

Aviiltozisr6l, annak 6tvezet6s1r6la tdnr6nysz6kaz 6rdekelteket6rtesitenirendeli.
Felhivja az alapit6t, hogy amennyiben a civil szewezet neve, sz6khelye,
k6pvisel6je, c6l1avitltozik, a Kaposv6ri Trirv6nyszdknekjelentse be a v6ltozitstol
szSmitott60 napon beltil.
A v6gz6s ellen a k6zbesit6s6t6lsz6mitott 15 napon beliil irrisban, 3 p6ld6nyban a
P6csi ltelotablahoz cimzett, de a Kaposviiri T<in'6nysz6kn6l benyrijthat6
fellebbezdsnekvan helye.A fellebbez6sielj5r6sbana jogi kdpviseletk<jtelez6.

Indokolds:
; ' Az alapitv'anyjogi k6pviseloje a tdrvdnrTszdkhez2014. m6jus 26. napjfunlrkezett
beadv6ny6ban k6rte az alapitv6nv krizhasznri szervezetk6nt t<irtdn6
irjraregisarirlixitt, a kurat6riumi tagok viltozhshnak, valamint az alapszabSly
m6dosittis idSpontj6nak nyilvrlntart6son tort6n6 6tvezet6s6t.Egyben bejelenteue,
hogy a kurat6rium l6tsziimra 7 forol5 fo;ie cs<ikkent.

K6relm6t a hat6lyosjogszab6lyoknakmegfelel6, lIl20l2. (II.29.) KIM rendelete
alapjfin szabillyszertienkit<jltdtt alapitvriny vSltozhsbejegyzds,illetve kcizhasznri
jogdllis nyilvrlntart6sbav6tele ir6nti pa1,ir alapri k6relem tirlapon terjesztette e16,
csatolta az iigyv6di meghatalmaz6st, a sz6khelybefogad6 nyilatkozatot, a
meghiv6t, jegyz6kdnyvet, a lemorrd6 nyilatkozatokat, tiszts6gelfogad6
nyrlatkozatokat,az alapit6i jogokat 6trut'Az6nyilatkozatokat, a 2012.6s 2013. 6vi
besziimol6kat, a t6rtivev6ny m6solatokirt, valamint a m6dositiisokkal egys6ges
szerkezetbefoglalt alapit6 okiratot.

A Kaposvriri Tcirv6nysz6k a fentiekre tekintettel a rendelkezb rlszben foglaltak
szerint hatfurozott, figyelemmel a 2011. 6vi CLXXV. tcirv6ny, a 2011. 6vi
CLXXXI. 6s a20l3.6vi V. tdrvdnyreis.
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Figyelemmelana, hogy a tdrv6nysz6kinyilvrintartisbanakezell szervtagjainak
neve 6s lak6helye eddig nem szerepelt,a tdrv6nysz6kezeket az adatokatis
bevezettea nyilviintartdsba.

Kaposviir,2}l4.jrinius I 7.

dr. Koll6r G6borsk.
t<irvdnysz6kititkar
ikiadm6ny hiteldtil:
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