
Balassagyarmati Törvényszék

Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.
Az adatlekérés időpontja: 2022.03.24. 14:53

Ügyszám:1300/Pk.60060/2014

A szervezet nyilvántartási száma: 12-01-0000721 Jogerő: 2015.02.211.
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2.
2015.02.21Fiatalok a Magyar Vidékért AlapítványA szervezet neve: Jogerő:

4/I

3. A szervezet rövidített neve:  Nincs rövidített név bejegyezve

4. A szervezet idegen nyelvű elnevezése:  Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

5. A szervezet típusa: Alapítvány, közalapítvány Jogerő: 2015.02.21
4/I

Alapítvány típusa: Jogerő:Alapítvány 2015.02.21
7.

4/I

8. A szervezet székhelye: 3045 Bér, Pethőfi utca 89. Jogerő: 2020.05.25
32

9. (1) A képviselő neve: Kovács Béla Dániel kuratórium elnöke Jogerő: 2020.05.25

Anyja neve: Bódi Ildikó
Lakóhelye: 3045 Bér, Pethőfi utca 89.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:határozatlan

32

A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

10. A szervezet célja: Jogerő: 2015.02.21Budapest peremkerületeiben és vidéken közösségi kertek életre hívása, tervezése és kialakítása,
népszerűsítése és publikációja. Tradicionálisan magyar nemesítésű haszon és gyógynövényekből
mintakertek kialakítása országszerte, külföldön, oktatási célból ezek fenntartása, fejlesztése.
Biodiverzitást elősegítő és helyreállító projektek tervezése, koordinálása és lebonyolítása, elméleti illetve
gyakorlati oktatás, publikálás. Oktatási, kutatási illetve publikációs tevékenység biogazdálkodás,
környezettudatosság, egészséges életmód, fenntartható fejlődés témakörökben. Új vidéki közösségek
kialakításának támogatása a fenntartható fejlődés és környezetvédelem témakörében, tanácsadás,
elméleti illetve gyakorlati oktatás, elmaradott településeken mintaprojektek indítása. Hátrányos helyzetű,
kisebbségi fiatalok támogatása, vidéki életpályamodell felépítése. Vidéki helyi piacok létrejöttének
segítése, őstermelői, kistermelői tevékenységgel foglalkozók támogatása elméleti, illetve gyakorlati
oktatással. Tradicionális magyar népi építészeti technológiák és építési eljárások kutatása, oktatása,
publikálása, építészeti felmérő-, illetve építő táborok szervezése. Gyermek- és ifjúsági oktatás,
táboroztatás, sport, egészséges életmód, tradicionális kulturális örökség, fenntartható fejlődés
témakörökben. Rendezvényszervezés városi és vidéki környezetben, sport, egészséges életmód,
fenntartható fejlődés témakörökben. Fiatalkorú bűnözők rehabilitálása, reszocializálása, vidéki
életpályamodell egyénre szabott kialakítása, segítése.
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11. A szervezet cél szerinti besorolása: oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés) Jogerő: 2015.02.21
4/I

12. A létrehozás határozott idejének lejárta:  Lejárat napja nincs bejegyezve

13. A létesítő okirat (módosításának) kelte: Jogerő: 2021.06.032021.03.15
40

14. Vagyonfelhasználás módja: Jogerő: 2015.02.21Az alapítvány teljes vagyona felhasználható.
4/I

15. Vagyonfelhasználás mértéke: Jogerő: 2015.02.21Az alapítvány céljára rendelt teljes vagyon felhasználható.
4/I

16. Alapítvány jellege: Jogerő:Nyílt alapítvány 2015.02.21
4/I

18. Az alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium
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Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám:1300/Pk.60060/2014

(1.) Jogerő: 2021.06.03Bitó János kuratóriumi tag

Anyja neve:
Név:

Kisapáti Katalin

Cím:6795 Bordány, Béke dűlő 32.
A megbízás időtartama:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

határozatlan

40

(2.) Jogerő: 2020.05.25Dóry Koppány

Anyja neve:
Név:

Lomniczy Paula

Cím:1081 Budapest, Kenyérmező utca 8.
A megbízás időtartama:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

határozatlan

32

(3.) Jogerő: 2020.05.25Kovács Béla Dániel

Anyja neve:
Név:

Bódi Ildikó

Cím:3045 Bér, Pethőfi utca 89.
A megbízás időtartama:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

határozatlan

32

(4.) Jogerő: 2021.06.03Német Gábor Dániel kuratóriumi tag

Anyja neve:
Név:

Sándor Katalin

Cím:1081 Budapest, Kiss József utca 17
A megbízás időtartama:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

határozatlan

40

(5.) Jogerő: 2020.05.25Tilinger Gábor

Anyja neve:
Név:

Csapó Julianna

Cím:9184 Kunsziget, Rákóczi utca 28.
A megbízás időtartama:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

határozatlan

32

21. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú

22. A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve Jogerő:

23. A szervezet adószáma:18627806-1-12 Jogerő: 2015.03.19

24. A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett Jogerő: 2015.03.19
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2015.03.05

25. A szervezet közösségi adószáma:  Közösségi adószám nincs bejegyezve

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:18627806-9499-569-12 Jogerő: 2015.07.20

28. A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény:Bejegyzett Jogerő: 2020.05.28
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2020.05.28

29. A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

30. A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve

32. Jogelőd szervezetek:  Jogelőd szervezet nincs bejegyezve

Jogutód szervezetek:33.  Jogutód szervezet nincs bejegyezve

34. Folyamatban levő eljárás típusa:  Nincs

35. Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve

36. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve
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Balassagyarmati Törvényszék
Ügyszám:1300/Pk.60060/2014

39. Egyéb:  Nincs egyéb adat bejegyezve

A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

ZÁRADÉK

 Balassagyarmat, 2022.03.24

aláírás

(bélyegző)

oldal: 3/3


		2022-03-24T14:53:26+0100
	Balassagyarmati Törvényszék 3fabe0a2202c27aeb36199991cadd3a13b31dab2




