Budapest Kiirny6ki Tiirv6nysz6k
4.Pk.60.Iy2012t4.

vEGZTS
A Budapest Korny6ki Torv6nysz6k a Keszi-Art Egyesiilet elnevez6sti civil szervezetet TE
6353 sziim alatt nyilv6ntart6sba veszi.

l.

Aszewezet

2.

A szervezet szekhelye: 2092 Budakeszi, Rrik6czi u. 36/b.

3.

A kdpviselo neve es lakcime
D6v6nyi J6nos (elniik)

neve:

-

Keszi-Art Egyesiilet

2092 Budakeszi, Rfk6czi u. 36/b.

4.

A civil szervezet celja:
Az Egyesiilet c6lja a Budakeszin 616 6s alkotrl k6pz6-6s iparmiiv6szek
szakmai tev6kenys696nek e16segit6se,
Az Egyesiilet 6vente legal6bb k6t alkalommal az egyesiilet tagiai szhmira
kiillitist szerv ez (Karr[csonyi kiSllitrfls, Tavaszi tirlat),
Az Egyesiilet tagiainak lehet6s6g szerint egy6b csoportos 6s egy6ni kirlllitrlsi
lehet6s6get biztosit,
Kiatlv6nyok (katafu5gus, meghiv6) l6trehozfsa,
Prilyizatokon val6 r6szv6tel (ki6llitris, tanulm6ny, utazis timogatisr[nak
el6segit6se c6ljribrit),
Tovibbk6pz6seken, szakmai k6pz6seken, alkot6tiborokban val6 egy6ni 6s
csoportos r6szv6ttel erkiilcsi 6s - lehetris69 szerint - anyagi t6mogatfsa,
Bel-6s kiilftildi kirlllit:lsokon, biennri16kon, mfiv6szeti fesztivilokon va16
r6szv6tel el6segit6se a szakmai fejl6d6s biztosit{sa c6ljdb6l.

5.

Az alapszabrlly

kelte:

2012.

jrilius

02.

6.

2.1. Kulturflis tev6kenys6g
2.1.1. k6d: 1
7.

Az eeyesiilet form6ja: 3.1. egyesiilet

A torv6nyszek ajelen vegz6s egy peld6ny6t megktldi a torvenyessegi feltigyeletet gyakorlo
il Ietekes t6i.igydszs6gnek.

A torv6nys zek tt$ekoztatja a k6pviselot, hogy amennyiben az egyesiilet neve, szekhelye vagy
kepviselete megveltozik, azt a towenyszeknek a 2011. evi CLXXV. tdrveny rendelkezesei
szerint koteles a bejelenteni.

A vdgzds ellen a kezhezveteltol sziimitott 15 napon beli.il f-ellebbezdsnek van helye a Fov6rosi
itetotaUtanoz, melyet 3 peld6nyban ir6sban ennel a torvenysz6knel kell benyfjtani.

Budapest Kiirny6ki Tiirv6nysz6k
4.Pk.60.1r 31201214.

INDOKOT,AS
A kdrelmezo civil szervezet (egyesiilet) nyilv6ntart6sba v6tel6t k6rte. Mivel az alapszab6ly es
melldkletei a20ll. 6vi CLXXV. t<irvdny eloiriisainak, valamint a20ll. evi CLXXXI. tdrvdny
20-21.$ -aiban, valamint a 63-67.$ -aiban foglaltaknak megfelelnek, a t<irv6nyszek a 201 1. evi
CLXXXI. tdrv6ny 30.$ (l) bekezd6se 6s a lll20ll (11.29.) IM rendelet rendelkez6seinek
megfeleloen a nyilviintart6sba v6telt elrendelte.
Budapest, 2012. szeptember 27.

dr. Nagy Edina s.k.
tiirv6nysz6ki titkrir

A kiadminy hitelei.il:
Kecskem6ti Agnes
tisztvisel6
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