
 

 
Pécsi Törvényszék 

18.Pk.60.235/2007/33.szám  

 

A Pécsi Törvényszék a Dömse Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Citrom utca 18.szám; ügyintéző: dr. 

Dömse Boglárka ügyvéd) által képviselt Összefogás Mágocsért Egyesület kérelmező 

egyesület változásbejegyzése iránti nemperes eljárásban meghozta az alábbi  

 

v é g z é s t: 

 

A Pécsi Törvényszék elrendeli a fenti civil szervezet 02-02-0002846. sorszám alatti 

nyilvántartásába az alábbi adatok változásának bejegyzését. 

 

 

Az egyesület elnevezése a korábbi elnevezés egyidejű törlésével: 

Kézenfogva Együtt Tovább Egyesület 

 

Az egyesület székhelye a korábbi székhely egyidejű törlésével: 

 7673 Kővágószőlős, Rákóczi utca 69. szám 

 

Az alapszabály módosításának kelte: 2020. november 9. 

 

Az egyesület célja (megváltozik): 

- A természeti és kulturális örökség megőrzése, a vidék önfenntartó 

képességének fokozása, a szociális gazdaság megteremtése 

- Környezet- és természetvédelem 

- Kis térségi kohézió erősítése 

- Foglalkoztatás, munkaerő-piaci szolgáltatások feltérképezése a térségben 

- A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, 

integrációjának elősegítése 

- Az ép és fogyatékossággal élő személyek társadalmi kapcsolatának erősítése 

- Tudatos felelősségvállalás, önkéntesség tanítása 

- Idősek és nyugdíjasok felkarolása, támogatása 

 

Megszűnt a képviselői jogosultsága: 

- Hochschornerné Strasszer Éva elnöknek 

 a megszűnés tényleges időpontja: 2020. november 9. 

 

Az egyesület új képviselője: 

- Schmalzné Klézli Csilla elnök 

anyja neve: Richter Etelka 

lakcíme: 7631 Pécs, Nagypostavölgyi út 1. szám 

 

 a képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 a képviseleti jog terjedelme: általános 

a képviselői megbízás időtartama: 5 év 

 a megbízás megszűnésének időpontja: 2025. november 9. 
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A változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés ellen 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 per megindításának a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés országos 

névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

Az okiratok a Pécsi Törvényszék Civil Szervezetek Kezelő Irodáján megtekinthetők.  

 

Pécs, 2021. január 22.  

 

 

Dr. Perjési László s.k 

     bírósági titkár  

 

A kiadmány hiteléül 

Szalai Zsuzsanna 

írnok 
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