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A Győd Törwényszék szervezet
meghozza az alábbl

A sZervezet nvilvántattási száma:

A szetvezet laisttomszáma:

nyilvántattásba vételéte itányuló nemperes

vÉc'1 ÉST

62508

Pk.T . KH. 60 .r90 / 201r.

eljátásban

A bíróság 
^ 

szetvezetet a következő adatokkalveszi nyilvántanásba:

A szetvezet neve: Szent lakab BalLáti Köt

'\ szetwezet székhelye: 9155 Lébény, Fő út 80.

Dukát Csilla elnök _1191'Budapest, Simonyi Zsigmond u.29.
önlilló

Sárosi Ervin alelnök _ 2021Tahitőtfalu, Arany János u. 5.
Nugy Gábor titkát _ 2097 Pilisborosienő, Lovarda u. 4/b.

Üancs Ferencné tag _ 1148 Bu<iapesl, Nagv l-aios kiraly útja 37 i a.1ii t- 
"

Cserni József tag _ 1222 Budapest' Fluszár u. 22.
Simon Dóra tag _ 1124 BudaÍ)est' Apor Vilmos tét 23. I / 2.

Sárosi Ervin, Nugy Gábor, Dancs Ferettcé, Cserni József és Simon Dóra közül
ketten együttesen

jogosultak a képviseleti iog gyakoilására.

Á szervezet célja, valamint célja szerinti besorolása:

Szent Jakab tiszteletének ápolás a Mag3'atotszágon; Szent Jakab zatándo[atok
szervezése. Zaúndakok magyarcrszági tls spanyolotszági Szent Jakab-úton való
részvételének elősegítése, tílonos tekirrtette l a szocjá|i"un, vagy egészségileg
hátrányos helyzetben lévőkre. Együttmííködés más hazai zatánd'okutakkal é;
zatándokszervezetekkel. Az eutőpai kulturális örökség tészétképező, Európa több
országán átíve|ő zatándokut, a Camirro de Santiago röviden Camino
magyatországi megismertetése. Az eurőpai Caminohoz csatlakoző magyafof szági
Szent Jakab zarándokűt kiépítése, ielzéseinek, lnálőzati szinten működő
szállásainak kialakítása, az út folyamatos gondozása. A zatándokut mentén
találhatő természeti értékek Zsámbél<t medence, Gerecse, tatai Öreg tő,
nagyigmándi győgyvíz, Sokoró, Hanság, Szigetköz, Mosoni_sík _ és épített
kulturális értékek _ zsárnbéki romtemplom, vértesszőlősi előembertelep, tatai vát,
tápi skanzen, pannonhalmi főapátság, Győr belvárosa, lébényi Szent Jakab
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templom- megismertetése' népszerűsitése. A Ínagyafotszági Szent Jakab
zatándokwtnak a hivatalos európai Carninohoz tőtténő csatlakoztatása, az ut
hivatalossá tétele, ezze| Magyatország euto-atlanti integráció jának elősegítése.
Európai zatándokut hálőzat kialakítása rnás, Caminohoz kapcsolódó külföldi
utakkal. Együttműködés más, Caminohoz kapcsolódó ktilföldi szefvezetekkel.

L. kulturális tevékenység

Az alaoszabálv keltc:

I(özhaszn úsási fokozat:

2012. ápilis 23.

közhasztlu szeruezet.

I{ő zhasznű i o sá l l á s m e ss z e rz é s én ek i d őoo ntr a :

jelen végzésiogerőre emelkedésének napja.

A szervezet a közhasznú szetvezetektőI szőió 1997: évi CLVI. törvény 26'\.c./5.,6., 19.
pontjaiban megjelölt közhasznű tevékenységcket lát1a eL

A szetvezet tevékenységét e n),iivántartásba vételtőI szőIő hatátozat jogerőte emelkedése
napján kezdheu meg'

r\ végzés elien a kézbesítésétói s:rániítt;i-t i5 Ílaporr belül a Győd ÍtéIőtáblához címzett, d,e

a Győti'Iör-vényszéknél 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van heiye.

INDo}<oLÁS

A szerr''ezet _ jogi képviselője utján - az egyesület bítósági nyilvántartásba vétele és
kózhasznu Szervezetként történő bejegr,zése ,tánt te{esztett eIő kételmet.

A kételemhez csatolt okitatok megfelelnek Polgáti Törwénykönyvtől szó\ő 1959. évi I\r.
törvény, a közhasznúság vonatkozásában pcdrg a kőzhasznű, szervezetektól szőIő 1997.
évi CLVT" tötvény előításajnak, ezért a bítő:'ág a tátsadalmi szet\rezetet a fenti adatokkal
nyilvántartásba veszi.

A végzés tészletes indokolását a bítóság a polgáti perendtattástól szóIő 1952. évi III.
törwény 221.s (3) bekezdéséte frgyelemmel nel\őzi.

Gyót, 201'2. május 31. nap1án
Dr. Gécziné dr. Bátdosi Esztet s.k.

bító
Záradékl
Ez a végzés 2012' év |únius hó 28. nap|án
jogerőre emelliedett.
Győr,20t2. iúlius 11.

Dr' Gécziné dr. Bárdosi Eszter

A kiadmány hite

bíró


