
A szervezet alapadatai  

 

Szervezet nyilvántartási száma 02-02-0003689 

Megnevezés Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

Rövidített név Szigetvári ÖTE  

Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve 

Székhely ország Magyarország 

Szervezet székhelye 7900 Szigetvár, Akácos út 11. 

Szervezet típusa Egyesület 

Állapot Nyilvántartásba vett 

Eljáró bíróság neve Eljáró bíróság nincs bejegyezve 

Ügyszám 0200/Pk.60212/2016 

Bírósági határozat száma 5 

Jogerőre emelkedésének időpontja 2017.02.15 

Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat 

Bejegyzés dátuma 2017.02.20 

Régi nyilvántartási szám formátum 3689/2017 

Létesítő okirat kelte 2017.01.17 

Egyesület formája egyesület 

Cél szerinti besorolása 
polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. 

tűzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás) 

Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

Folyamatban lévő eljárás kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

Közhasznú jogállás megszerzésének / 

módosításának / törlésének időpontja 

Közhasznú jogállás megszerzésének / 

módosításának / törlésének időpontja nincs 

bejegyezve 

Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú 

Cél szerinti leírás 

Működési területén a tűzmegelőzési, valamint a 

tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása, 

illetőleg az abban való közreműködés, valamint 

tűzoltó hagyományok megőrzése, ápolása. 

Vagyonfelhasználás mértéke Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve 

Vagyonfelhasználás mód Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve 

Általános rendelkezés a képviselet 

gyakorlásának módjáról 
Általános rendelkezés nincs bejegyezve 

 

 

 

 A szervezet képviselői 

Neve Tóth Béla  

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 

Adóazonosító 8314800058 

http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/printable.xhtml


Megjegyzés Megjegyzés nincs bejegyezve 

Képviselet gyakorlásának részletei 
Képviselet gyakorlásának részletei nincs 

bejegyezve 

Megbízás időtartama öt év 

Megbízás megszűnésének időpontja 2021.12.20 

A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

A vezető tisztségviselő lemondása 

hatályossá vált 
 

 
Származtatott jogi személyek lista: Származtatott jogi személy nincs bejegyezve 

 
Jogelőd / jogutód szervezetek lista: Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve 

 
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista: Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet 

nincs bejegyezve 

 
Adószámadatok 

Adószám 18873928-1-02 

Adószám státusza Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / 

felfüggesztésének / törlésének időpontja 
2017.02.15 

Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve 

Közösségi adószám státusza Közösségi adószám nincs bejegyezve 

Közösségi adószám megszerzésének / 

felfüggesztésének / törlésének időpontja 
Közösségi adószám nincs bejegyezve 

Statisztikai számjel 18873928-8425-529-02 

Statisztikai számjel státusza Bejegyzett 

Statisztikai számjel megszerzésének / 

felfüggesztésének / törlésének időpontja 
2017.02.20 

 

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók: Szigetvári Takarékszövetkezet 

 

Számlaszáma: 50800018-15542195 

 

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás: Nincs eljárás folyamatban 

 
Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve 

 
Az adatlap a cégnyilvántartás alapján készült.- 2017. május 15. 


