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V é g z é s

A Székesfehérvári Törvényszék elrendeli az alábbi szervezet nyilvántartásba vételét 3131. sorszám
alatt: 

1./ A szervezet formája: egyesület

2./ A szervezet neve: Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

3./ A szervezet rövidített neve: Marton ÖTE

4./ A szervezet székhelye: 2462 Martonvásár, Gábor Áron u. 52.

5./ A szervezet képviselője:
    
Dr. Pimper László

- anyja neve: Kozma Erzsébet
- lakcíme: 2462 Martonvásár, Gábor Áron u. 52. 
- az egyesületben betöltött tisztsége: elnök
- a képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
- a képviseleti jog terjedelme: általános
- a képviselői megbízás időtartam: határozott
- a képviselői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. május 15.

Fábián Tibor
- anyja neve: Babácsi Margit
- lakcíme: 2462 Martonvásár, Orgona út 59. 
- az egyesületben betöltött tisztsége: alelnök
- a képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
- a képviseleti jog gyakorlásának részletei: Nagymáthé Norbert alelnökkel együttesen
- a képviseleti jog terjedelme: általános
- a képviselői megbízás időtartam: határozott
- a képviselői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. május 15.

Nagymáthé Norbert
- anyja neve: Schmidt Lívia Zsófia
- lakcíme: 2462 Martonvásár, Gábor Áron u. 41. 
- az egyesületben betöltött tisztsége: alelnök
- a képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
- a képviseleti jog gyakorlásának részletei: Fábián Tibor alelnökkel együttesen
- a képviseleti jog terjedelme: általános
- a képviselői megbízás időtartam: határozott
- a képviselői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. május 15.
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6./ A szervezet célja: 

Az  Egyesület  célja  Martonvásár  tűzbiztonsága,  a  lakosság  tűzoltási,  mentési  ás
kárelhárítási ellátásának javítása és fejlesztése érdekében:
1.) A tűz  elleni  védekezés,  a  műszaki  mentés,  a  kárelhárítás  és  a  katasztrófa
elhárítási  közreműködés  területén  tevékenykedők  összefogása,  tömörítése,  szakmai
képviseletük hazai és nemzetközi szinten való biztosítása.
2.) Társadalmi  eszközökkel  segíteni  a  tűz  elleni  védekezést,  a  hivatásos-,  az
önkormányzati-,  a  létesítményi  tűzoltóságok  és  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek
(továbbiakban: tűzoltóságok),  más szakmai szervezetek tevékenységét a gazdaság és a
lakosság  biztonságának,  tűzvédelmi  kultúrájának  fejlesztése  és  jogkövető
magatartásának erősítése érdekében.
3.) Közreműködni a tűzoltóságok és más tűzvédelmi szakmai szervezetek szakmai
munkájuk  hatékonyabbá  tételéhez  szükséges  személyi,  tárgyi  és  anyagi  feltételek
kialakításában  a  tűzoltóságoknál  felhalmozódott  tudás,  szakmai  ismeret,  gyakorlati
tapasztalat,  szellemi  tőke  és  bevált  gyakorlatok  felhasználásával  és  megosztásával,  a
tevékenységben  résztvevő  szervezetek,  személyek  társadalmi  és  anyagi  elismerésének
elősegítése.
4.) A tűzvédelmi  szervezetek  utánpótlásának  biztosítása  érdekében  részvétel  az
ifjúság tűzvédelmi nevelésében.
5.) Nemzetközi és nemzeti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, segítségnyújtás a
tagok nemzetközi kapcsolatépítésében és fenntartásában.
6.) A tűz elleni védekezés hagyományainak ápolása.
7.) A  hivatásos,  önkéntes,  önkormányzati  és  létesítményi  tűzoltói  tevékenység
kiemelt ösztönzése, társadalmi elismertségének segítése.
8.) Az ország tűzvédelmében az állampolgárok esélyegyenlőségének a javítása,  a
települési  közösségek önvédelmi  képességének növelése,  a  települési  szintű tűzvédelmi
feladatok szakszerű ellátása.
9.) Közreműködés az évszázados magyar tűzoltó hagyományok értékeit megőrző,
de  a  kor  követelményeinek  megfelelő,  az  Európai  Unió  országainak  jó  megoldásait
alkalmazni képes tűzvédelmi rendszer kialakításában.
10.) A hivatásos,  önkéntes,  önkormányzati  és  létesítményi  tűzoltók  kulturális  és
sporttevékenységének, valamint a tűzoltósport támogatása.
11.) Az Egyesület által meghatározott célok megvalósításához szükséges anyagi és
tárgyi feltételek megteremtése érdekében az Egyesület vagyonának gyarapítása.

7./ A szervezet cél szerinti besorolása: polgári védelmi, tűzoltási tevékenység 

8./ Az alapszabály kelte: 2017. október 7. 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az,
akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a
szervezet  ellen  a  végzés  hatályon  kívül  helyezése  iránt  a  szervezet  székhelye  szerint  illetékes
törvényszék előtt.  A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
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I n d o k o l á s

A kérelmező  Martonvásári  Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnevezéssel  a szervezet nyilvántartásba
vétele iránt terjesztett elő kérelmet. 

A kérelméhez csatolta az alapító tagok által elfogadott alapszabályt, az alapító tagok nevét, lakcímét
és  aláírását  is  magában  foglaló  tagjegyzéket,  a  jelenléti  ívet,  a  székhelyhasználati,  illetve
névhasználati  hozzájáruló  nyilatkozatokat,  valamint  a  vezető  tisztségviselők  elfogadó  és
összeférhetetlenségi nyilatkozatait.

A  törvényszék  a  kérelmező  szervezet  nyilvántartásba  vételéről  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 30. § (1) bekezdése alapján határozott,
figyelemmel arra, hogy a csatolt iratok a fenti törvény 20. § - 22. §-ban, a Ptk.-ban és a tűz elleni
védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról  szóló  1996.  évi  XXXI.  törvényben
szabályozott rendelkezéseknek megfelelnek. 

Amennyiben a szervezet nyilvántartott adatában változás következik be, azt a változástól számított
hatvan napon belül a törvényszéknek be kell jelenteni. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság
a szervezetet 10.000 forinttól 900.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

A fellebbezési jogot a Cnytv. 46A. § (1) bekezdése zárja ki. 

Székesfehérvár, 2017. november 13.

dr. Laczkóné dr. Tóth Beatrix s.k.
bírósági titkár
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