
Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület
(5600 Békéscsaba, EGYSÉG UTCA 126.) Adószám: 18944778-1-04

Cégkivonat 2018.10.29.-i időállapotban

1 Általános adatok

• Azonosító: 499004854
Az Opten által generált egyedi azonosító!

• Cégforma: Nonprofit szervezet

• Alakulás dátuma: 2017.11.29.

2 A cég elnevezése

• Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület

Hatályos: 2017.12.05. – ...

3 A cég rövidített elnevezése

• BMMK Egyesület

Hatályos: 2017.12.05. – ...

5 A cég székhelye

• 5600 Békéscsaba, EGYSÉG UTCA 126.

Hatályos: 2017.12.05. – ...

8 A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte

• 2017.11.29.

Hatályos: 2017.11.29. – ...

9 A cég tevékenységi köre(i)

• 8520’08 Alapfokú oktatás (Főtevékenység)

Hatályos: 2017.12.05. – ...

20 A cég statisztikai számjele

• 18944778-8520-529-04

Hatályos: 2017.12.05. – ...

21 A cég adószáma

• 18944778-1-04

Hatályos: 2017.11.29. – ...
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Adatok egyéb forrásból:
Szervezet neve: Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület
Szervezet székhelye: 5600 Békéscsaba, Egység utca 126.
Típus: Egyesület
Cél szerinti besorolás: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művé-
szeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet,
hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
Cél leírás: Az egyesület célja a nemzeti és nemzetközi táncművészeti kultúra, a nemzeti hagyományok őrzése, ápo-
lása, fejlesztése, valamint e célokkal kapcsolatos művészeti, kulturális és közművelődési rendezvények, képzések
megvalósítása, támogatása. Ezen túlmenően az egyesület célja az Acid Jazz Alapfokú Művészeti Iskola mindenkori
Köznevelési Törvényben szabályozott fenntartói feladatainak elvégzése, az iskola önálló gazdálkodásának segítése,
támogatása, a szakmai követelményeknek megfelelő művészetoktatási és az oktatással illetve tehetséggondozással
kapcsolatos szakmai feladatok és az előírások szerinti tárgyi eszközök megteremtésének és folyamatos biztosításá-
nak segítése, karbantartásának és fejlesztésének támogatása. Cél a nevelés, oktatás, tehetséggondozás, képesség és
személyiség fejlesztés, ismeretterjesztés folyamatos támogatása, fejlesztése, sikereinek publikálása.
Állapot: Nyilvántartásba vett
Eljárt bíróság neve: Gyulai Törvényszék
Jogerőre emelkedés dátuma: 2017-11-29
Képviselő: elnök Botta-Dukát Tibor János
Módosítás dátuma: 2018-02-15.
Bekerülés dátuma: 2018-02-15 13:02:40
Nyilvántartási szám: 04-02-0003426
Rövid név: BMMK Egyesület
Bírósági határozat száma: 4
Ügyszám: 0400/Pk.60072/2017
Bejegyzés típusa: Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma: 2017-12-04
Régi nyilvántartási szám: 3426/2017
Létesítő okirat dátuma: 2017-11-24
Közhasznúság fokozat: Nem közhasznú
Székhely ország: Magyarország
Egyesület formája: egyesület
Adószám: 18944778-1-04
Adószám státusza: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2017-11-29
Statisztikai számjel: 18944778-8520-529-04
Statisztikai számjel státusza: Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2017-12-04
Gazdálkodási forma: Egyéb egyesület .
A fenti adatok nyilvántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2018.10.29 11:12
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2018.10.27.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2018.10.29 10:09
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