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Dil,| Hilffi'ncstár
Fej ér Megyei Ígazgatőság

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvrír, PetőÍi utca 5
,Ügyíntéző: Sáfar Tiborné
Telefonszám: 06.22/534.600

TÖRZsKÖnwl KIvoNAT

AzáÁ|artháatartásról sző|ó201'1. évi CXCV. törvény 1o4. $ (1) bekezdés a\apjénaMagyar Á[amkincstát álta|
vezetetttörzskönyvi nyilvríntartásban az alábbi törzskönyvi alany 2015. május 08. napján hatályos, főbb adatai:

Törzskönyvi alany azonosító adatai:

Törzsköttyvi azonosító szám: 365039
Adószám: L5365037.I-07
KSH statisztil<ai számjel: L5365037.8690.322.0?
Státusz: élő
Régi törzskrnyvi azonosító: 365039000
Törzsk)nyvi bejeglzés dátutna: 1993.01'01

Megnevezés:

1/8,ÍE./8 /,!ots

Cím:

cím tíousa cím
Székhely

Foglalkoztatási j ogviszonyok:

Alaptevékenységi'besorolás :

Áll amhazt artasi sz alragaz at :

Kormányzati funkció:

kor,funk, meEnevezés

2400 Dunaújváros, Erkel kert23

közakalmazatti j o gviszony
megbíási jogviszony

869000 Egyéb humán.egészségügyi ellátás

07 40Ll Foglalkozás.egészségügyi alape||átás
07 4020 Sportolók sportegészségügyi uzsgáIata, felügyelete, ellenőrzése
07403I Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 lfiúság.egészségügyi gondozifu
07405| Nem fertőző megbetegedések megelőzése
074052 Kábítószer.megelőzés programjai, tevékenységei
074053 Szenvedélybe'tpgségek ftivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
07 405 4 Komplex egészségfej lesáő' prevenciós programok
076070 Élehezés. és taplálkozás.egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
084070 A fiatalok tarsadalmi integráciőját segítő struktura, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
095020 Iskolarendszeren kíviili egyéb oktatás,képzés

Alakulássa| kapcsolatos adatok:

Alapítás módja: jogelőd nélkÍili alakulás

A Törzskörtyvi kivanat közokiratnak csak alrkor minősül, ha azt a Maglar Áttamkincstá,r bélyepővet, valamint aldírasá,val hitelesíne
adta ki.
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Alapításdátuma: 1993'01'01
Alapító/léte sít ő okirat/j ogsz ab ály :
kelte i adatai

11828-7 /2015.
11828-612015.
38812012 (x.20) és 42412012 (X. 1 8) hataro zat. kiegészítés
38812012 (x.20) és 42412012 (X.l8) hatarozat
538120|0 hatáttozat
42|12009 határozat
|3012009 határozat
4612008 határozat

9512007 HATÁRoZAT

2015.04.23
2015.04.23
2014.02.12
2012.10.78
2010.11.18
2009.09.17
2009.04.09
2008.02,r4
2008.02.01
2007.03.22

alapító okirat
módosító okiral
alapító okirat
alapítóokirat
alapító okirat
alapító okirat
alapító okirat
alapító okirat
alapító okirat
alapító okirat

IránÉó / felüg.veleti szerv(ek):

tanytto, Jetug)etett szery
(t)nÍorminyzgti karben: kéovNelő-t.?sttilet / kiizgv{iks / ta?ácil ,Íilnkiója
DUNAÚIVÁRoS MEGYEI iooÚ vÁnós ÖNKóffiZATA iránvítás

Alapítói j og g.vakorlója :

DUNAÚIVÁRoS MEGYEI JoGÚ VÁRoS ÖNKoRMÁNYZATA

Í.enntartó megnevezése:

DUNAÚIVÁRos MEGYEI JoGÚ VÁRos ÖNKoRMÁNYzATA

Yezető:

Vezető neve: Kleinné Németh Judit
Kinevezés lrezdete: 2013.l0.01

Teleohelvíek):

Neme: nő
vége: 2018.09.30

Kinevezés módj a : kinev ezéslmegbízÍs
tényleges vége:

. 2400 Dunaújváros, Martinovics utca26

Elérhetőség:

telefon: mobil: fm' e-mail.
25t412-123

Társulás tagjai:

Számítógépes nyilvántartás technikai. besorolási adatai:

Szervtípus:
Szektor:
KS H gaz dál ko dás i formako d :
KSH területi számjel:
KSH járáskód, név:
Pénzügyi körzet:
Önkormárryzat típusa:
Település típusa:
Önkormányz at műkö dé s j e tl e ge :

52 Helyiönkormányzatiköltségvetésiszerv
I25I Helyi önkormányzatok áItAl' irányítottköltségvetési szervek
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
0703 1 15
078 Dunaújvarosi jrírás
0200 Dunaújvaros
5 megyei jogu nem megyeszékhely vríros
56 megyei jogu nem mszékhely város 10.000.49.999 fő
1 polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat

rgen
2002.04.0r

07 Fejér Megyei |gazgatóság

Központosított illetmény.számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás:

KÖzp ont o sít ott illetmény-számfej tési kÖrb e tartozik:
Közp ont os ít ott ille tmérty-számfej tés kÖrbe tart oz ás dátuma :
Közp ont osít ott ille tmény-sz ámfej tést v é gz ő kincstari me gte i
i gaz g at ó s ág kó dj a/nev e :

A Törzskönyvi kivonat közobiratnak csak akkor minősüI, ha azt a Maglar Államkincstár bélyegzővel, valamint aláírósávat hitelesíne
adta ki.
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Nettó finanszírozasi kijrbe tartozik:
Nettó finanszírozási körbe trtozas dátuma:

AdóalanyÍsággal összefüggő adatok:

Adószám: 75365037.I.07

rgen
199ó.0l .0l

Adóktiteles bevételszerző tev. kezdete : 1 996.08.28
Kiemelt Adózók lgazgaósóga kizárólagos illetéIrességi kbrébe tartozó szerv: nem
TAo-törvény hatálya alá tartozik: nem

Ténylegesen végzett tevékenységek TfuioR ,08 besorolas szerint:
TEAoRtípusa TEÁOR megnevezés
fö tevékenység 8690 Egyéb humrín.egészségiigyi ellátás

A kivortatot DlINAÚJvÁnos MEGYEI JoGÚ VÁROS ÖNronuÁNYzATA (24oo Dunaújváros,
Yátosháuatér 1) kérésére, a fenti iktatószámú törzskönyvi nyilvríntartásihat'ároz'atmellékleteként adtuk ki.

Székesfehérv ár, 2oI5. május 08.

dr. Gyűszű György aMag1rat Áilamkincstá Fe igazgatója és megbíztásából.

ál|arrtháüartási irodavezető

A Törzskörlyvi kivonat közokiratnak csak akkor minősül, ha azt a Maglar Államkincstár bélyegzővel, valamint alóíriisával hitelesíne
adta ki.
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