
Debreceni Törvényszék 
D E B R E C E N
13.Pk.62.731/2003/27. szám

A Debreceni Törvényszék mint nyilvántartó bíróság a 09-02-0002731 szám alatt nyilvántartott
Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület (székhely: 4025 Debrecen, Ispotály utca 14/
D. II/67.) változás bejegyzése iránti ügyében meghozta a következő

v é g z é s t :

A törvényszék elrendeli a szervezet nyilvántartott adataiban a következő változás átvezetését:

A szervezet  megváltozott célja: - a beteg, fogyatékos vagy egyéb okból hátrányos helyzetű
felnőttek  és  gyermekek gyógyulásának,  társadalmi  beilleszkedésének segítése,  szociális  és
kulturális körülményeik javítása, valamint 
- egészség megőrző, betegség megelőző, prevenciós, ill. életminőséget, életszínvonalat javító
tevékenységek folytatása,
- egészségügyi, szociális és kulturális intézmények munkájának segítése, kiegészítése. Ezen
témakörökben rendezvények, előadások, stb. szervezése,
-  civil  szervezetek,  egészségügyi,  szociális  és  kulturális  intézmények  közötti,  hazai  és
nemzetközi kapcsolatok kialakítása és bővítése,
- szabadidő egészséges és hasznos eltöltésének biztosítása,
-  az  egészséges  életmódra  való  nevelés,  oktatás,  a  testedzésben  gazdagabb  életmód
népszerűsítése,  ezekkel  kapcsolatos  ismeretterjesztés  a  gyermek  és  ifjúságvédelem
szempontjainak érvényesítésével,
-  a  tartós,  illetve  pályakezdő  munkanélküliek,  megváltozott  munkaképességűek,
valamint egyéb okból hátrányos helyzetben lévő vagy társadalmi rehabilitációra, illetve
reintegrációra szoruló személyek munkába helyezésének és a munkahely megtartásának
elősegítése  komplex,  személyre  szabott  szolgáltatások  biztosításával,  aktív
állásfeltárással  és  a  munkanélküliség  enyhítésében  érdekelt  szervezetek
együttműködésének igénybevételével, 
- ismeretek elsajátítása, képzés- és továbbképzés a foglalkoztatottak és munkanélküliek
tekintetében egyaránt.

Az alapszabály módosítás kelte: 2019. július 24.

Az egyesület  az elektronikus  ügyintézés  és  a bizalmi  szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hivatalos elérhetősége: 18567142#cegkapu

A törvényszék elrendeli a jelen végzés megküldését az Országos Bírósági Hivatal részére az
országos névjegyzék útján való közzététel céljából.
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A végzés ellen  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási
szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (Cnytv.)  46/A.  §-ának  (1)  bekezdése  értelmében
fellebbezésnek nincs helye. 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok  jogszabályba  ütközése  miatt  az  ügyész,  valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést
tartalmaz -  a rendelkezés őt  érintő részére vonatkozóan - pert  indíthat  a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A törvényszék előtti perben a nem ügyész felperes számára a jogi képviselet kötelező.

A per  megindításának  a  végzés  országos  névjegyzékben  történt  közzétételétől  számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

Debrecen, 2019. augusztus 14.

dr. Dienes Sándor sk.
törvényszéki bírósági titkár a kiadmány hiteléül:

kiadó
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