Egri Törvényszék
Ügyszám:1000/Pk.60025/2020

Kivonat
a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.
Az adatlekérés időpontja: 4/20/21 9:19 AM
A szervezet nyilvántartási száma:

1.

Jogerő: 2020.04.23

10-01-0001202

3

A szervezet neve:

2.

Jogerő: 2020.04.23

Segítő Összefogás a Jövőért Alapítvány

3

Jogerő: 2020.04.23

3.

A szervezet rövidített neve:

4.

A szervezet idegen nyelvű elnevezése:

5.

A szervezet típusa: Alapítvány, közalapítvány

Jogerő: 2020.04.23

7.

Alapítvány típusa: Alapítvány

Jogerő: 2020.04.23

8.

A szervezet székhelye:

Jogerő: 2020.04.23

9. (1)

Segítő Összefogás Alapítvány

3

Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

3

3

3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca 4. 3/22.

3

A képviselő neve: kuratóriumi tag Csernyi Erzsébet

Jogerő: 2020.10.30
10

Anyja neve: Nyíri Izabella
Lakóhelye: 4948 Milota, Vörösmarty utca 14
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
terjedelme:

(2)

Önálló
Általános

A megbízás időtartama:határozatlan
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:
A képviselő neve: kuratórium elnöke Szabó Gabriella

Jogerő: 2020.04.23
3

Anyja neve: Orosz Judit
Lakóhelye: 3213 Atkár, Hunyadi János út 61
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
terjedelme:

Önálló
Általános

A megbízás időtartama:határozatlan
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:
10.

A szervezet célja:

1. Fokozatosan felépítve az ország néhány területi egységén (maximum 4 megye) kialakítsa segítő
hálózatát. Elsőként Heves megyében, a gyöngyösi járásban, ezt követően Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében a fehérgyarmati járásban megkezdve a tevékenységét, mely során:
- a rögzített tevékenységei végzése mellett összefogja és koordinálja az egyes működési területein
azokat a civil szervezeteket, akik alapítványunkhoz hasonló tevékenységi körrel rendelkeznek, növelve
ezzel a feladatok hatékonyabb elvégzését,
-együttműködéseket alakítson ki, közös programokat szervezzen a társadalmi felelősségvállalást
előtérbe helyező vállalkozásokkal, alapozva a civil és vállalkozói szféra egyedi erősségeire,
- a tapasztaltabb, idősebb önkéntesek mellett bevonja a fiatalabb generációt - a kötelező iskolai
közösségi szolgálatok mellett - a közérdekű önkéntes munkába is, ezáltal lehetőséget biztosítson a
különböző korosztályok között a tapasztalatok átadására,
- innovatív társadalmi vállalkozási tevékenység (köztük környezettudatos szociális bolt, újrahsznosított
termékek előállítása mentorált foglalkoztatás keretében) elindítása, mely során lehetőség van a
hátrányos helyzetben élő személyek támogató környezetben való foglalkoztatására, a munkaerőpiacra
történő beintegrálásárá, illetve ez a tevékenység hozzájárul a szervezet pénzügyi alapjainak
stabilitásához.
Célunk, hogy jó gyakorlatok tapasztalataira alapozva bővítsük a további működési területeket.
2. Adományosztó szervezetként támogatásokat nyújtson, megteremtse ennek pénzügyi alapjait.
3. Az eltérő adottságú és gazdasági fejlettségű működési területein a jelen alapító okiratban felsorolt
feladatok végzése mellet összehangolja az adott térségek lehetőségeit és igényeit azáltal, hogy a
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fejlettebb térségekben nagyobb a segítő, adakozási készség (humán felkészültségben, tárgyi és
pénzügyi vonatkozásban egyaránt), a hátrányosabb térségben pedig az ilyen jellegű segítségre
nagyobb igény mutatkozik.
4. Mint civil koordinációt is betöltő szervezet, a tevékenység végzése során szerzett tapasztalatait
megossza az önkormányzati és állami közigazgatási rendszerrel és szakmai véleményével,
tapasztalatával hozzájáruljon az adott települések fejlesztési és feladatellátási koncepcióinak (kiemelten
esélyteremtési terület) kidolgozásához.
11.

A szervezet cél szerinti besorolása: szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása,

Jogerő: 2020.04.23
3

idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása,
humanitárius szervezetek)
12.

A létrehozás határozott idejének lejárta:

Lejárat napja nincs bejegyezve

13.

A létesítő okirat (módosításának) kelte:

2020.10.01

14.

Vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. Az alapítvány vagyonának

Jogerő: 2020.10.30
10

Jogerő: 2020.04.23
3

felhasználása során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a
kuratórium dönt.
A vagyon felhasználásának módja: működési költésgek fedezése; pályázati kiírás;
támogatások nyújtása; ösztöndíjak biztosítása.
15.

Vagyonfelhasználás mértéke: Az alapító okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására az alapítvány alapításkori

Jogerő: 2020.04.23
3

vagyona és annak teljes hozdéka, továbbá az alapítást követően az alapítvány
számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány
teljes egésze fordítható.

Jogerő: 2020.04.23

16.

Alapítvány jellege:Nyílt alapítvány

18.

Az alapítvány ügyvezető szerve: Kuratórium
(1.)

(2.)

(3.)

3

Név: kuratóriumi tag Csernyi Erzsébet
Anyja neve: Nyíri Izabella
Cím: 4948 Milota, Vörösmarty utca 14
A megbízás időtartama:határozatlan
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő: 2020.10.30

Név: kuratóriumi tag Héri Andrea
Anyja neve: Debrei Ilona
Cím: 3261 Abasár, Jókai Mór út 23
A megbízás időtartama:határozatlan
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő: 2020.04.23

Név: kuratórium elnöke Szabó Gabriella
Anyja neve: Orosz Judit
Cím: 3213 Atkár, Hunyadi János út 61
A megbízás időtartama:határozatlan
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő: 2020.04.23

10

3

3

21.

Közhasznú jogállás:

22.

A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: 19240864#cegkapu

Jogerő: 2020.05.22

23.

A szervezet adószáma: 19240864-1-10

Jogerő: 2020.04.27

24.

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2020.04.23

25.

A szervezet közösségi adószáma:

26.

A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: Időpont nincs bejegyezve

27.

A szervezet statisztikai számjele: 19240864-9499-569-10

Nem közhasznú

6

Jogerő: 2020.04.27

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Jogerő: 2020.04.27
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28.

A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2020.04.27

29.

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
(1.)

30.

Bank megnevezése: OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16
Számlaszám:11739030-23919741

Jogerő: 2020.04.23
3

A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i):

33.

Jogelőd szervezetek:
Jogutód szervezetek:

34.

Folyamatban levő eljárás típusa:

32.

Jogerő: 2020.04.27

Szervezeti egység nincs bejegyezve

Jogelőd szervezet nincs bejegyezve
Jogutód szervezet nincs bejegyezve
Nincs

Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
36. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve
35.

39.

Egyéb:

Nincs egyéb adat bejegyezve

ZÁRADÉK
A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Eger, 2021.04.20
(bélyegző)

aláírás
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