
A szervezet alapadatai -- Nyomtatás

Szervezet nyilvántartási 
száma

16-01-0001235

Megnevezés Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány Krajcs 
Gábor Emlékére 

Rövidített név Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány 

Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve

Székhely ország Magyarország

Szervezet székhelye 5008 Szolnok, Kaffka Margit utca 26.

Szervezet típusa Alapítvány, közalapítvány

Alapitvány típusa Alapítvány

Állapot Nyilvántartásba vett

Eljáró bíróság neve Szolnoki Törvényszék

Ügyszám 1100/Pk.60044/2018

Bírósági határozat száma 4

Jogerőre emelkedésének 
időpontja

2018.12.20

Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma 2019.01.04

Régi nyilvántartási szám 
formátum

1235/2018

Létesítő okirat kelte 2018.11.14

Alapítvány jellege Nyílt alapítvány

Cél szerinti besorolása sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és 
technikai sport, diáksport, sportélet)

Folyamatban lévő eljárás 
típusa

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévő eljárás 
kezdete

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás 
megszerzésének / 
módosításának / 
törlésének időpontja

Közhasznú jogállás megszerzésének / 
módosításának / törlésének időpontja nincs 
bejegyezve

Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú

Elektronikus 
kapcsolattartási cím:

Elektronikus kapcsolattartási cím nincs 
bejegyezve

Cél szerinti leírás Krajcs Gábor emlékének ápolása. Ezen 
keresztül Szolnok-Szandaszőlős sportolni vágyó 
fiataljainak egészséges életmódra nevelése, a 
diák- és ifjúsági sport versenyszerű és amatőr 
módon történő gyakorlása révén. A sport, 
elsősorban a labdarúgás számára utánpótlás 
nevelés támogatása, az ehhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek megvalósításának 
elősegítése. A tehetséges fiatal – elsősorban 
szandaszőlősi – sportolók tehetséggondozása, 
anyagi támogatása.

Vagyonfelhasználás 
mértéke

Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve

Vagyonfelhasználás mód Az alapítványi vagyon felhasználása során az 
egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a 
kuratórium dönt. Alapítványi célra az alapításkori 
vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az 
alapítást követően az alapítványi számlára 
érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 
természetben nyújtott adomány fordítható.

Általános rendelkezés a 
képviselet gyakorlásának 
módjáról

Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve elnök Hegmanné Nemes Sára Irén 

Általános
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Képviseleti jog 
terjedelme

Képviseleti joggyakorlás 
módja

Önálló

Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás 
megszűnésének 
időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs 
bejegyezve

A megszűnés tényleges 
időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs 
bejegyezve

Neve tag Krajcs János 

Képviseleti jog 
terjedelme

Különös

Képviseleti joggyakorlás 
módja

Önálló

Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás 
megszűnésének 
időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs 
bejegyezve

A megszűnés tényleges 
időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs 
bejegyezve

Alapítvány ügyvezető szervek lista

Ügyvezető szerv neve -

Tagok:

Tag neve elnök Hegmanné Nemes Sára Irén 

Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás 
megszűnésének 
időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs 
bejegyezve

A megszűnés tényleges 
időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs 
bejegyezve

Tag neve tag Krajcs János 

Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás 
megszűnésének 
időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs 
bejegyezve

A megszűnés tényleges 
időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs 
bejegyezve

Tag neve tag Futó Gabriella 

Megbízás időtartama határozatlan

Megbízás 
megszűnésének 
időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs 
bejegyezve

A megszűnés tényleges 
időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs 
bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista

Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista

Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs 
bejegyezve

Adószámadatok

Adószám 19102564-1-16

Adószám státusza Bejegyzett

Adószám 
megszerzésének / 

2018.12.20
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felfüggesztésének / 
törlésének időpontja

Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve

Közösségi adószám 
státusza

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Közösségi adószám 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / 
törlésének időpontja

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Statisztikai számjel 19102564-9499-569-16

Statisztikai számjel 
státusza

Bejegyzett

Statisztikai számjel 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / 
törlésének időpontja

2019.01.04

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók

Neve Unicredit Bank Hungary Zrt.

Pénzforgalmi 
számlaszám

10918001-00000104-16970004

Pénzintézet címe 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás

Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:

Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: 2 Megjelenített verzió: 3
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