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Kivonat
a szeryezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.
Az adatlekérésidőpontja: 8/8/18 9:19 AM
r,

A szeryezet nyilvántartási száma:

Jogerő:1992.03,30

10-02-o0oo707
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Jogerő: 200a,04.,1

z, A szervezet neve: Dobó Katica Nyugd jas SZervezel
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g.

A szervezet rövidített h€v€l

+,

A szervezet idegen nyelvű elnevezése:

s,

A szervezet típusa: Egyesü|et

Jogeró: '1992.03.30

o Az egyesület formája:egyesület

Jogeró: 1992.03.30

: A szeryezet székhelye: 33OO Eger, Bajcsy Zs. u.9.

Jogeró: 2018.06.'l8

!

Jogeró:2016,03.19

A képviselő neve:

Nincs röv d]tefi név be]eEyezve
Nincs idegen nye|vű elnevezés bejegyezve

3

elnök Kósa Lász|ó

Anyja neve: Csanak Erzsébet
Lakóhelye: 3300 Eger, Klapka út 5lB.ísz.2.
A képviseleti jog gyakorlásának módja:

terjedelme:
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önáltó
Álta|ános

megbízás időtafiama:l e,,
megbízas megszunesenek idópontja:
megszűnés tényleges időpontja:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

A szervezet célja: 1.A szervezet

hozzájáruljon

az

egyén és a társadalom közös

szükségleteinek

kielégítéséhez.

JogerŐ:2013,03,22
54

2. Szorgalmazza és támogatja a nyugdíjasok ősszefogását, egyesületek, klubok és egyéb szervezetek
|étrejóttét és önkéntes társuIását.

van más társadalmi rétegek jogos érdekeire is, Cé|ját és fe|adatait
demokratikus módszerekkeI va|ósítja meg, Ezek elérésrekész mtnden demokratikus szervezetteI
3, Tevékenysége során figye|emmel

együttműkódni.
4. A szervezet poIitikai tevékenységet nem follat. pártoktól független és azoknak támogatáSt nem nyú]t,
Ugyanakkor minden szervezettel együttműködik. amely a nyugdílasok érdekeiket a SZerVeZet
célkitűzéseihez hason|óan képviseli, A közösen vállalt cé|ok, Végrehajtásában együttműködóst va|ósit
meg.
5. A Szervezet szivesen lát minden demokratikusan gondolkodó és magatartású nyugdqas vagy

időskorú magyar áJlampoIgárt, íüggetlenü| nemzetiségi, párt vagy vaIlási hovatartozásátó|.

6. Lehetővé teszi, hogy xözhasznú tevékenysége során, tagjain kívül más is részesú|hessen
a közhasznú szo|9á|tatásbó|,

ll,

A szeryezet cél szerinti besorolása:

rz,

A létrehozás határozott idejének lejáÉa: Lejárat

r:

A létesító okirat (módosításának) kelte: zols.os.zo

Jogerő:2018.07,í8

zl,

Közhasznú jogállás:

Jogerő: 20'13.05,29

zz.

A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus

zs.

A szervezet adószáma:

z+.

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

Cél szerjnti besoro|ás nincs bejegyezve
napla nincs bejegyezve
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Közhasznú

1

91 361

59

1

Jogerő:

cím nincs bejegyezve

Jogerő:2015,03,10

8_1-1 o

oldal:112

