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A ttirsadalm i szervezet nyilv(illtartott adataiban bekovetkezett Vfiltotas
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A t<lrsadalmi szervezet nyilvantartasi szama:
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A tarsadalmi szervezet nyilvantartasba veteler61 sz616 hatarozat szama,
joger6re emelkedesenek napja:
2005. 05. 04. (ev, h6, nap)
A tarsadalmi szervezet neve:
~.I.~~ .~~gp.~ .~.~~~.~X~~.i?~~~~~g .~~~~.~.~~.~.~..~~X~~.~.I~! ......................................... .
A tarsadalmi szervezet szekhelye: (irimyit6szam: k6zseg, varas;
keriilet; ufea, Lit, ter stb.; hazszam; lepesohaz; emelet; ajt6)

..........................................~.~ ~? .~~?~.~.~~.~ .~~ ~~~p~!~~.~: .!~~.?~: ..........................

n.

__ _

_

(ev, 116, nap)

1.

A tarsadalmi szervezet neve:

2.

A tarsadalmi szervezet szekhelye: iranyit6szam; k6zseg, varas; keriilet;
utea; ut, ter stb.: hazszam;
lepesohaz; emelet; ajt6
_ _ _ _ (ev, h6, nap)

3.

A tarsadalmi szervezet kepvise16jenek
neve:

2009. 05. 28. (ev, h6, nap) 0 (]

Balint Attila

S.

A tarsadalmi szervezet kepvise16jenek lak6helye: iranyit6szam; k6zseg,
varas; keriilet; utea, Lit,
tel' stb.; hazszam; lepcsohaz; emelet;
2009. 05. 28. (ev, h6, nap) n u
ajto)
....................................... ...~.~ ~? .~~~~.{l.~~.~ .~~.~~~~.~.~~?~ . ~: .~.~: ............... ....... ..... ..
A tarsadalmi szervezet celja:
_ _ (ev, h6, nap) 0

6.

az alapszabaly m6dositasimak id6pontja:

7.

kozhasznu jogallas megszerzese eseten a kozhasznusagi fokozat:

8.
a)

A tarsadalmi szervezet szervezeti egysege jogi szemellye nyilvanitasa eseten
Ajogi szemely szervezeti egyseg neve:
_ _ _ _ (ev, h6, nap) 0

b)

A jogi szemely szervezeti egyseg szekhelye: (iranyit6szam; k6zseg, varos;
keriilet; utea, ut, fer stb.;
hazszam; tepesohaz; emelet; aj(6)
_ _ _ _ (ev, h6, nap) lJ

c)

A jogi szemeJy szervezeti egyseg Ggyintez6 es kepviseleti szervenek neve:
_ _ _ _ rev, h6, nap) IJ

9.
a)

A tarsadalmi szervezetek szovetseget erint6 valtozas eseten
A tarsadalmi szervezetek szovetseget letrehoz6 tarsadalmi
szervezetek neve:
_ _ _ _ __ (ev, h6, nap) 0

b)

A tarsadalmi szervezetek szovetseget letrehoz6 tarsadalmi szervezetek
szekhelye: (iranyif6szam: kozseg, varos; keriilet: utca, ut, ter stb.:
hazszam; lepcsohaz; emelet; ajt6)
_ _ _ _ (e v, h6, nap)

4.

G~

2009. 05. 28. (ev, h6, nap)

0

() L{

e)

a tarsadalmi szervezetek szovetseget letrehoz6 tarsadalmi szervezetek
nyilvantartasi szama:
_ _ _ _ rev, ho, nap)

10. a tarsadalmi szervezet csoportba
sorolasa a tajekoztat6 alapjan:
11. a tarsadalmi szervezet megszunesenek
id6pontja:

0

_ _ _ _ rev, ho, nap) _
_ _ _ _ (ev, ho, nap)

12. megszlmes eseteben a tarsadalmi szervezet vagyonanak jogut6dja
a) neve:

D

b)

0

szekhelye: (irimyitoszam; kozseg, varas; kerulet; utea, lit, tel'
stb.; hazszam; lepesohaz; emelet; ajto)

III. IA kerelemhez csatoland6 iratok:
1. a tarsadalmi szervezet alapszabalyanak a m6dositasokkal egyseges
szerkezetbe foglalt szovege
2. a tarsadalmi szervezet legfObb szerve tilesenek jegyz6konyve
3. a tarsadalmi szervezet legf6bb szerve tilesenek jelenleti ive a tagok
nevevel, lak6helyevel, alftirasaval
4. a tarsadalmi szervezet iigyintez6 es kepviseleti szerve tagjainak a
tagsag elfogadasara es a jogszabalyban meghatarozott kovetelmenyekre
vonatkozo nyilatkozata
5. a szekhelyhasznalat jogcimet igazo16 okirat masolata
6. sziikseg szerint a feliigye16 szerv tagjainak a tagsag elfogadasara es a
jogszabalyban meghatarozott kovetelmenyekre vonatkoz6 nyilatkozata
7. egyeb csatolt iratok
8. sziikseg szerint csatolt p6tlagok
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Kerem a Tisztelt Birosagot, hogy a tarsadalmi szervezet nyilvantartasaban a
bekovetkezett valtozast atvezetni sziveskedjek.
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a tarsadalmi szervezet kepvise16je (kerelmez6)
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