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Az Egri Törvényszék a Rédei és Pál Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76. III/7., ügyintézője: 

Dr. Pál Tiborné dr. Rédei Katalin ügyvéd) által képviselt Dr. Bene Csaba elnök és Sipos Zsolt 

elnökségi tag kérelmezőnek a Kékesi Sportegyesület (3221 Gyöngyös, Kékesi Vendégház utca 7314 

hrsz.) nyilvántartásba vétele iránt indult eljárásban meghozta az alábbi 

 

v é g z é s t: 

 

A bíróság elrendeli a sportegyesület nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal: 

 

Nyilvántartási száma:  10-02-0002920 

 

A létesítő okirat kelte:  2019. 10. 15. 

 

A létesítő okirat szerinti Ptk: 2013. évi V. törvény 

 

Neve:     Kékesi Sportegyesület 

 

Székhelye:   3221 Gyöngyös, Kékesi Vendégház utca 7314 hrsz. 

 

A szervezet típusa:  egyesület 

 

Az egyesület formája:  sportegyesület 

 

Az egyesület jellege:   sportegyesület 

 

Célja: A sportegyesület elsődleges célja rendszeres sportolás, testedzés, 

szabadidős aktivitások elősegítése, szervezése, valamint az 

egészségtudatos életmód népszerűsítése. 

 

Elsődleges célja szerinti besorolása: Sporttevékenység 

     

Az egyesület képviselői:  név: Dr. Bene Csaba – elnök 

    anyja neve: Seprenyi Ilona 

    lakóhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 21. 

    a képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

    a képviseleti jog terjedelme: általános 

a képviseleti jog gyakorlásának részletei: együttesen bármely másik 

elnökségi taggal 

    a megbízás időtartama: 5 év 

    a megbízás megszűnésének időpontja: 2024. 10. 15. 

    adóazonosító jele: 8406034807     

 

    név: Szekrényes Erika – elnökségi tag 

    anyja neve: Kovács Mária 

    lakóhelye: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 12. C. lph. fszt/3. 

    a képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

    a képviseleti jog terjedelme: általános 

a képviseleti jog gyakorlásának részletei: együttesen bármely másik 

elnökségi taggal 
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a megbízás időtartama: 5 év 

    a megbízás megszűnésének időpontja: 2024. 10. 15. 

    adóazonosító jele: 8371223625   

 

    név: Sipos Zsolt – elnökségi tag 

    anyja neve: Stankovics Gyöngyike 

    lakóhelye: 2030 Érd, Szigetvári utca 4. 

    a képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

    a képviseleti jog terjedelme: általános 

a képviseleti jog gyakorlásának részletei: együttesen bármely másik 

elnökségi taggal 

    a megbízás időtartama: 5 év 

    a megbízás megszűnésének időpontja: 2024. 10. 15. 

    adóazonosító jele: 8380894081  

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

A végzés elleni fellebbezési jogot a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. § (1) bekezdése zárja ki. 

 

Felhívja a bíróság az egyesületet arra, hogy adószámának megszerzését követően, regisztrálja 

hivatalos elektronikus kapcsolattartási címét (cégkapu) és azt a nyilvántartási adatokhoz történő 

bejegyzés érdekében a bíróságnak jelentse be. 

 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 349. § (3) bekezdése alapján a végzés nem 

tartalmaz indokolást. 

 

Eger, 2019. november 7. 

  

          dr. Hepp János s.k. 

             bírósági titkár 

 

Záradék: 

A végzés a mai napon jogerős. 

 

Eger, 2019. november 7. 

  

          dr. Hepp János s.k. 

              bírósági titkár 
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