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Tárgy: határozat nyilvántartásba vételről

HATÁROZAT
A Teljesítménytúrázók Társasága által, a közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére
szolgáló 1462/2013iktatószámú bejelentési Iapon előterjesztett kérelmet megvizsgáltam és a
benyújtott okmányok alapján a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII.törvény (a továbbiakban Köt.) 12. § (2) bekezdése alapján 4635 sorszám alatt az
önkéntesek nyilvántartásába, a határozat kiadásának napjától kezdődően, felvettem az alábbi
adattartalommal.

1. A fogadó szervezet

neve: Teljesítménytúrázók Társasága
székhelye: 1035Budapest, Raktár u. 6.
adószáma: 18083000-1-41
költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: -
típusa: közhasznú szervezet

2. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök:

Teljesítménytúrák rendezése. Szakmai segítségnyújtás más rendezőknek teljesítménytúrák
szervezéséhez és lebonyolításához. Túramozgalmak szervezésével a teljesítménytúrákon
minél több túrázó részvételének ösztönzése. Évente eseménynaptár összeállítása és kiadása,
valamint folyamatos információnyújtás a tervezett teljesítménytúrákról. Turista objektumok
és a turistajelzések fenntartásában való részvétel.

-



3. Építésengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest NEM kíván
foglalkoztatni.
Az építési tevékenység helye: -

4. Tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntest, illetve korlátozottan cselekvőképes
nagykorú önkéntest kíván foglalkoztatni.

5. NEM kíván olyan önkéntest foglalkoztatni, aki az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állami állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy
menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli
rokonát és házastársát.

6. NEM kíván külföldön végzendő közérdekű önkéntes tevékenységre önkéntest
foglalkoztatni.

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján
mellőztem.
Felhívom figyelmét, hogya 2005. évi LXXXVIII.tv. 3. § (3) bekezdése alapján a fogadó
szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt
létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.
Tájékoztatom, hogyanyilvántartásban szereplő adatokat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Köt. 12.§ (3)bekezdése alapján az intemetes honlapján közzéteszi.
Tájékoztatom továbbá, hogy a minisztérium a nyilvántartásban szereplő adatokat a Köt. 12.§
(4) bekezdése értelmében átadja a munkabiztonsági és munkaügyi ellenőrzés szervei
számára, az önkéntesek jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése céljából.

Budapest, 2013.január 9.
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