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Ug~iDtéző: Csetéoé

Tárg~: "REFLEX" G~ ór-Soproo
ID. KörD~ezetvédők Eg~&s üle'
D~ilváotartásba vétele

Hat áro z a t ~=================

A "REFLEX" G~őr-Soproo meg~ei Körmjszetvédók E",~esUletét
az "E;~esU1eti N~ilvántartás19 47. sorszáma ala'et 0~i1váo-
tart ásba veszem.
Ez a határozat -jogerőre emelkedése ut án - a "REFLEX"
Eg~esU1etet mÜk:ödésének megkezdésére jogositja, amel~et
csak az a Ia pssab é Ls ba n meghatározott területen, müköd ée í,

körben é8 célnak megfelelően fejthet ki.
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napOD belül a
~őr meg~ai Városi Tanács VE. Igazgatási Osztál~áboz cimzett.
de a G~ór meg~ei Városi Hivatal Igaz;atási Oaztál~ánál
ben~ujtandó fellebbezésnek van hel~e.
I n dok o 1 á s :
=================

Bálint Csaba, G~őr, Téglavető u. 36. 9Z. alatti lakos
1986. december 16-án kelt levelébeD bejelentette az
Igazgat OOi Osztál~oak, hog~ a meg~ei köro~ezetvédők eg~es u-
let létrehozás ának szervezőmunkáit tervezi megkez dení ,

A Meg~ei Reodőrfőkapitán~ság az eg~esület létrehozásával
kapcsolatban kifogást oem emelt, ig~ az Igazgatási Osztál~a szervezőmuoka megkezdését 7608/1987. sz. levelében
tudomásul vette.
1987. február 16-áll alakult mag a "JlEF1EX" G~ór-Sopron
meg~ei KörD~ezetvédők e6~esülete a 12 ezemél~ jelenlétében
meg tartott közg~ülésen.
Az alapitó tagok elibgadták az eg~esUlet alapszabál~át,
megválasztották a tiszteé~vieelőket, illetve az üg~intéző,
és képviaelő szerveket.
Az Eg~esUlet hivatalos hel~isége G~őr, Áldozat u. 1. az.
alatt a KISZ- Iskola által biztositott, levelezési cime
G~őr, Téglavető u, 36. az, müködés í, területe G~őr-SoproD
meg~e.
Az ez~esület eloöke 1987. február 23-án kelt levelében
kérte a megalakult eg~esUlet D~ilvántartásba vételét,
mÜködésének eDgedél~ezését.
A kérelem vagamint a csatolt alapszabál~ és jeg~zőkön~v
alapJán megállapitottam, h08~ az ez~esület a Polgári
Törven~kön~vről szóló 1977. évi IV. tv. 66. §-ában elő-
irtaknak mezfelelőoo jött létra, a o~ilváDtartásba vétel
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feltétele! adottak, ezért a rendelkező rész értelmében
batároztam.
Határozatom a 4/1982. /TK.lJ.1 MT TH sz. utasitás 1. pontjábankapott ~lbatalmazás. az utasitás 5. éa 6. pOlltja, az
1981. évi 29. sz. tvr-rel m6dositott 1970. évi 35. az.tyr. 2. § /4/ bekezdése jogszabál~he1~eken alapul.

A határozatról értesitést kapnak:
1./ "REFLEXU G~őr-Sop:ronmeg~ei Körn~ezetvédők Eg~esülete,

~őrt Téglavető u. 36. - Bálint Csaba cimén
2./Meg~ai RendőrfőkapitáD~ság Titkárságvezető

G~őrt Vórös H. u,

3. / G~őr meg~ei Városi Tanács VB. Pénzüg~i Osztál~
G~őr, Szabadság tér 1.

G~őr, 1987. március 11.

Dezső Sándorné dr. 1k,
igazgatási osztá1~vezető
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