
Pécsi Törvényszék

Ügyszám: 02 Oo l Pk'6O 1 o2l2oo 1

rl'A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység

lz' A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

ls'A létesítő okirat (módosításának) kelte: zo'tg,os.t+
Jogerő: 2019'06.27

41

zl' Közhasznú jogállás: Közhasznú Jogeró'.2014'12.30
21

zz A szervezet elektronikus kapcsolattartási cime: Elektronikus cÍm nincs bejegyezve
Jogerő:

zs' A szerVezet adószám a i 18319420'1 -o2

za A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2oo1'O5'25

zs. A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve

za' A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcso|atos tény nincs bejegyezve

Közösségi adószám megszerzésének / felfÜggesztésének / törlésének időpontja:|dőpont nincs bejegyezve

Jogerő: 20'15'03.10

Jogeró: 201 5'03'1 0

Jogerő: 201 5.03' 1 8

Jogerő:2016'04.13

zl' A szerv ezet statiszti ka i szá mj e l e : 1 831 9420-9499 -52g-o2

ze A szervezet statiszti kai számjelével kapcsolatos tény : Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2016'04.13

zs' A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve' székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

so' A szerVezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i)r Szervezeti egység nincs bejegyezve

sr A szövetséget létrehoző szervezetek listája:

sz' Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve

ss. Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

el. Folyamatban levő eljárás tÍpusa: nincs

ss' Folyamatban Van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve

so' Folyamatban Van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedési Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

ss' Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

A szervezet adatait ilIetően ntncs változásbejegyzési e|járás foIyamatban!

Pécs, 20'19.08.0'1
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Pécsi Törvényszék

Ügyszám: 02oo/Pk.6o 1 o2l2oo 1

Kivonat

a szervezet tÖrvényszéki nyi lvántartásban fenná lló adata iról.
Az adatlekérés időpontja: 811l19 10:36 AM

r' A szervezet nyilvántartási száma: o2-o2-ooo1974
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Jogerő: 2O01.05.23
4

z' A szervezet neve: scHoLA CANToRUM soPlANENsls EGYESÜLET

:' A szervezet rövidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve

+' A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

s' A szervezet típusa: Egyesület

a Az egyesület formája:egyesÜlet

a' A szeryezet székhelye i 762? Pécs' Avar utca '1 8'

Jogerő: 2001 .05.23
4

Jogerő: 2001.05'23
4

Jogerő: 200'l '05.23
4

Jogerő: 2014'12'30
21

s rrl A képviselő neve: elnök Gőbl Ákos

Anyja neve: Becker Márta

Lakóhelye: 7627 Pécs, Avar utca 18'

A képviseletijog gyakorlásának módja: Önálló

terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:s ev
A m e g bízás m e gszű nésének id ő pontj a: 2024.o5.25

A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

rzl A képviselő neve: elnökségi tag Kaszás Beáta

Anyja neve: Dr. Gódi Katalin

Lakóhelye: 7621 Pécs, Mária uÍca 21'

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes

terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:s ev

A m e g bízás m e gszű nésének íd ő pontj ai 2024.05.25

A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

tel A képviselő neve: elnökségi tag Tényi Nicolette

Anyja neve: Kocsis Erzsébet

Lakóhelye: 7629 Pécs, Fehérhegyi utca 34.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes

terjedelme: Általános,,

A megbízás idótartama:s év

A m eg bízás m e gszű néséne k i dő pontj ai 2o24.o5'25

A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő: 2019.06.27
41

Jogerő: 20'19.06.27
41

Jogerő: 2019'06'27
41

ro'Aszervezetcélja: Rohamosankommerciatizálódókorunkbanazigazi értékekíelkutatása'Íelmutatása_tegyenekazok
régiek vagy újak -, bemutatása és teryesztése hangversenyeken, fesztiválokon, hazai és kÜ|földi
versenyeken, hanghordozókon és kiadványokban' Totálisan uniformizálódó világunkban ? melyet ma
fnomabban globalizációnak neveznek ? az európai zeneművészet ? közelebbről kórusművészet ? olyan
kincseinek propagá|ása, melyeknek Sok esetben több évszázados agyonhallgatása a hálátlan utókor
lelkén szárad, napjainkban torténó negligálása pedig a mai interpretátorok fele|őssége. A mai magyar
kóruszene ? melynek európai rangja kieme|kedő ? ápolása, hazai és ktilhoni propagálása.

Jogerő: 201 0'09.29
11
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