
                                                                            
 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

A Borsod-Torna-Gömör Helyi Akciócsoporthoz  

történő csatlakozáshoz 
  

Helyi Akciócsoport adatai 

A Helyi Akciócsoport neve: 
Régió:  Észak-Magyarországi 

Megye:Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kistérség:Edelényi, Kazincbarcikai, Miskolci 

Képviselő neve:Urbánné Pásztor Edina 

Levelezési címe:3780. Edelény Belvárosi út 1. 

Telefonszáma: 06-20-911-4048 

E-mail címe:pedina7@freemail.hu 

 

Csatlakozó szerv adatai 
 

1. Alapadatok 

 Szervezet neve: Martonyi Község Önkormányzata 
 Fő tevékenység (TEAOR / SZJA szám szerint) 8411 

 Alapítás éve: 1994. 

 Jogi státusza: (gazdasági társaság, önkormányzat, egyesület, alapítvány, stb. – 

KKV kód): Önkormányzat 

 Adószám:  15546151   

 Működési szint: (települési, térségi, kistérségi, megyei, regionális, országos, 

nemzetközi): Települési 

 KSH törzsszám:   15546151  8411 321 05 

 Bírósági nyilvántartási szám / cégjegyzékszám  

 Civil szervezet jogállása 

 Közhasznúsági végzés bírósági száma 

 Közhasznúságba vétel időpontja 

 Hivatalos képviselő neve: Vécsei István 

 Cégjegyzésre jogosultság módja: önálló / együttes: Együttes 

 MVH által kiadott ügyfél regisztrációs szám: 1003452945 

  irányítószáma: 3755 

 Székhely település: MARTONYI 

 Székhely utca, házszám:Fő út 54. 

 Székhely kistérség: Edelényi Kistérség 

 Székhely megye: Borsod-Abaúj- Zemplén 

 Székhely régió: Észak- magyarországi 

 Telephely irányítószáma 

 Telephely település 



 Telephely utca, házszám 

 Telephely kistérség 

 Telephely megye 

 Telephely régió 

 Telefonszám:  06-48-459-001 

 Faxszám: 06-48-459-001 

 Levelezési név 

 Levelezési cím 

 Internet cím 

 Nyilvános e-mail cím: martonyi3755@gmail.com 

 

Csatlakozó magánszemély adatai: 

 
1. Alapadatok: 

 név:   

 anyja neve: 

 születési hely: 

 születési idő: 

 személyigazolvány szám: 

 

2. Címadatok: 

 állandó lakcím: 

 telefonszám: 

 e-mail cím: 

  

 

 

NYILATKOZAT 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jogosult vagyok a Martonyi Község 

Önkormányzata(szervezet megnevezése) képviseletére és a Borsod-Torna Gömör Egyesület 

részére kitöltött jelen belépési nyilatkozaton megadott adatok valósak. Hozzájárulok, hogy az 

általam képviselt szervezet nyilvántartásba vételéhez megadott adatokat a Borsod-Torna-

Gömör Egyesület nyilvántartsa és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXIII. tv. betartása mellett azokat kezelje a Helyi 

Akciócsoport nyilvántartásba vételének folyamata során. 

Továbbá nyilatkozatot teszek arról, hogy a Borsod-Torna-Gömör Egyesület Alapszabályát 

megismertem, azzal egyetértek, szervezetünk számára kötelező érvényűek elfogadjuk.,Az 

Önkormányzati testületi tagok által elfogadott Testületi Határozat, mely szerint tagja 

kívánunk lenni a Borsod -Torna Gömör Egyesületnek, mellékletét képezi a belépési 

nyilatkozatnak, az éves tagdíj megfizetését vállalom. 

 

Dátum: Martonyi 2010. 01.27. 

 

                                                                                             Vécsei István     Varga Vincéné 

…………………………………… 

 Képviselő 

cégszerű aláírása 


