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Egyesület formája egyesület 

Cél szerinti besorolása egyéb 

Folyamatban lévő eljárás 

típusa 
Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

Folyamatban lévő eljárás 

kezdete 
Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

Közhasznú jogállás 

megszerzésének / 

módosításának / 

törlésének időpontja 

2014.01.23 

Közhasznúsági fokozat Közhasznú 

  

  

Cél szerinti leírás 

1., Az Egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú 

szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. tv. c/1, c/2., c/5., c/12., 

c/14,,c/17., c/20. pontjában leírt tevékenységeknek: CLXXV. tv 



c)közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös 

érdekeinek kielégítésére irányuló következő- a szervezetlétesítő 

okiratban szereplő- cél szerinti tevékenységek:   2. Célok: 

1.1997. évi CLIV. Tv. Az egészségügyről 35.§(1)-(2) 

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, yógyító- ,egészségügyi 

rehabilitációs  tevékenység területén: Népegészségügyi 

tevékenység:¨a betegségek megelőzése, egészségvédelem, az 

egészség fejlesztése. 2., 2011. évi CCXI. Tv. A családok 

védelméről. 1.§- 6.§ szociális tevékenység, családsegítés.:A 

családok védelme és a családok jólétének esősítése, a 

munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése. 

Ösztönzi, támogatja a sorsjavító önaktivitást, lehetőségeihez 

képest segíti munkába állásukat élethelyzetük javítását. 

Figyelmet fordít az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok 

segítésére, meghatározott feltételekkel a tagok hozzájárulásával, 

átmeneti támogatást nyújthat. 5.1991. évi XX. Tv. a 

helyi  önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről 121. § a)- b) kulturális tevékenység: a kultúra és a 

művészetek képviselőivel együttműködve, és eszközeiket, 

módszereiket felhasználva részt vesz a tagság kulturális 

igényeinek kielégítésében. (pl. színházlátogatások szervezése, 

stb.) 12.2011. évi CXI. Tv. Az alapvető jogok biztosáról 2.§ a), 

b), c), d) emberi és állampolgári jogok védelme: A 

mozgáskorlátozott emberek összefogása, tevékenységük 

segítése, összehangolása, közösségi érdekeik érvényesítése, 

védelme, képviselete. Tevőlegesen részt vesz a 

mozgáskorlátozott emberek és szervezeteik problémáival 

foglalkozó szakmai és érdekegyeztető testületek és fórumok 

munkájában. 14.2004. évi I. tv. A sportról 49.§ c)- e) sport: ( a 

munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében 

megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével), 

sportolási lehetőségeket, mozgásjavító foglalkozásokat szervez 

tagjai számára. 17.1998. évi XXVI. Tv. A fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztrosításáról 21.§ a)- g) 

rehabilitációs foglalkoztatás: Feltérképezi azokat a 

munkáltatólakat, akik területükön közreműködnek a 

rehabilitációs foglalkoztatásban, közvetíti a lehetőségeket, segíti 

munkába állásukat. 20.2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország 

helyi önkormányzatairól 6.§ a)- b) közhasznú szervezetek 

számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető- szolgáltatások: Támogatja a lakossági önszerveződő 

közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét.   3., 

Céljai megvalósítására az Egyesület az alábbi feladatokat látja 

el:   1.,  Felméri a működési területén élő mozgáskorlátozottak 

helyzetét. 2., Figyelemmel kíséri és segíti Szihalom 

mozgáskorlátozottainak  társadalmi részvételét szolgáló állami 

és társadalmit 

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 elnök Bognár Lajosné  

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 

  

  

  

Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve 

Megbízás megszűnésének időpontja 
Megbízás megszűnésének időpontja nincs 

bejegyezve 

A megszűnés tényleges időpontja 
A megszűnés tényleges időpontja nincs 

bejegyezve 

A vezető tisztségviselő lemondása 

hatályossá vált 

 

 

 
Származtatott jogi személyek listaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezve  

 
Jogelőd / jogutód szervezetek listaJogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve 

 
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listaSzövetséget létrehozó társadalmi szervezet 

nincs bejegyezve 

 
Adószámadatok 

Adószám 18591291-1-10 

Adószám státusza Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének 

időpontja 
2008.03.18 

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 18591291-8690-529-10 

Statisztikai számjel státusza Bejegyzett 

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / 

törlésének időpontja 
2016.01.05 

 
A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatókA szervezetnek nincs bejegyzett 

pénzforgalmi szolgáltatója 

 
Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárásNincs eljárás folyamatban 

 
Egyéb:Nincs egyéb adat bejegyezve 

 
Adatváltozások száma: 1Megjelenített verzió: 9 

 


