Fővárosi Törvényszék
11.Pk.60.364/2016/2.
A Fővárosi Törvényszék a Tekergő Meseösvény egyszerűsített nyilvántartásba vételi ügyében
meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal.
A szervezet nyilvántartási száma: 16221.
A szervezet neve: Tekergő Meseösvény
A szervezet székhelye: 1173 Budapest, Kasza u. 9.
A szervezet célja:
A mai rohanó világban, a technika rohamos fejlődése mellett, nagyon nehéz a gyerekeket a
számítógép rabságából kiszabadítani, nehéz megmutatni nekik a valódi értékeket, a helyes
utat, nehéz hagyományainkat megtartani. Úgy a szülők, mint a pedagógusok próbálják a
gyerekeket tiszteletre, becsületre, hűségre, kitartásra, önfegyelemre tanítani, hagyományaink
tiszteletben tartására, fontosságára, ám egyre nehezebb nekik megmutatni a helyes utat. Ez az
út szépségeivel és nehézségeivel, együtt ott rejlik minden népmesében. A szomorú az, hogy
még mindig kevés szülő mesél, az iskolákban sem tudják pótolni ezt a hiányt. A népmese a
legősibb igazságokat hordozza magában, csupán tovább kell adni őket.
Egyesületünk a szövegfolklór rejtette kincseket kívánja gyerekeknek, szülőknek, diákoknak,
pedagógusoknak átadni, kicsik, nagyok, felnőttek és gyerekek, családok számára történő
tanfolyamok, táborok, könyvtári foglalkozások, óvodai, iskolai előadások formájában. A
foglakozások, előadások, táborok révén, a szülő-pedagógus, gyerek-pedagógus, szülő-gyerek
kapcsolatokat kívánja erősíteni, ugyanakkor a határon túli és a helyi folklórt is összekapcsolni.
Célja továbbá, hogy úgy pedagógusoknak, mint szülőknek a "TEKERGŐ
MESEPEDAGÓGIÁT" oly módon adja át, hogy az mindenki számára érthető és könnyen
használható legyen. Az óvodás és iskolás korosztályt érintő témákat pedagógusokkal közösen
workshop-okon, tanfolyamokon, táborokban fejlessze tovább, a szakmai anyagokat minél több
intézménybe eljuttassa.
A szervezet cél szerinti besorolása: előadó-művészet
A szervezet típusa: egyesület
A képviselő neve és lakcíme:
Hajós Erika elnök
a.n.: Kudelász Eleonóra Olga

lakik: 1173 Budapest, Kasza u. 9.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme és módja: általános és önálló
A megbízatás időtartama: 2021. május 31 -ig
Az alapszabály kelte: 2016. május 31.

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló
Fővárosi Főügyészségnek.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított l5 nap alatt fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve, elektronikusan, 1 példányban a Fővárosi Törvényszéknél
lehet benyújtani. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti
eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.
INDOKOLÁS
A kérelmező 2016. június 7. napján érkezett beadványában kérte a szervezet nyilvántartásba
vételét.
A bíróság megállapította, hogy a kérelem és a becsatolt okiratok megfelelnek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak, továbbá a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény [Cnytv.], illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek. Ezért a bíróság a Cnytv. 2. § a) pontja és 30. § (1) bekezdése alapján,
különös tekintettel a 34. § -ban foglalt egyszerűsített nyilvántartásba vétel rendelkezéseire, a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Budapest, 2016. június 17.
Jancseczné dr. Kuczik Vera s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül: Kece Tünde

