
A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma 02-01-0001936

Megnevezés ClassiKo Kulturális Alapítvány

Rövidített név Rövidített név nincs bejegyezve

Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve

Székhely ország Magyarország

Szervezet székhelye 7300 Komló, Iskola utca 43.

Szervezet típusa Alapítvány, közalapítvány

Alapitvány típusa Alapítvány

Állapot Nyilvántartásba vett

Országos azonosító 0200/60093/2021/2300059087340

Eljáró bíróság neve Pécsi Törvényszék

Ügyszám 0200/Pk.60093/2021

Bírósági határozat száma 7

Jogerőre emelkedésének időpontja 2022.01.14

Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma 2022.01.19

Régi nyilvántartási szám formátum 1936/2021

Létesítő okirat kelte 2021.11.11

Alapítvány jellege Nyílt alapítvány

Cél szerinti besorolása kulturális és információs, kommunikációs tevékenység
(pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység,
kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás,
épített környezett védelme, népművészet,
hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi,
nemzetiségi kultúra ápolása)

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 - A magyar zene és a magyar kultúra széles körű
megismertetése, és hagyományainak ápolása - Műfaji
kötöttségektől függetlenül bármely művészi és kulturális
kezdeményezés népszerűsítése és támogatása -
Tradicionális értékek megóvása, a művészeti és
kulturális örökség kutatása, ápolása - A kortárs magyar
művészet képviselőinek bemutatása és népszerűsítése -
Művészeti és kulturális nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, tehetséggondozás - Kapcsolatépítés
a határon inneni és túli magyarság, valamint nemzeti és
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etikai kisebbségek kulturális és művészeti életének
szereplői között - Bemutatkozási, fellépési lehetőség
biztosítása a kulturális élet szereplői részére

Vagyonfelhasználás mértéke Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes
hozadéka, továbbá az alapítást követően induló vagyon
feletti pénzösszegek-alapítványi számlára érkező
készpénzadomány teljes összege vagy a természetben
nyújtott adomány -fordítható.

Vagyonfelhasználás mód Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító
okiratban megjelölt célok megvalósítására használható
fel. Az alapítói vagyonnal a kurátor gazdálkodik. Az
alapítványhoz történő felajánlás egyszeri vagy
rendszeres, évenként, havonként ismétlődő lehet. Az
alapítványi vagyon felhasználása során az írásban
benyújtott egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kurátor
dönt.

Általános rendelkezés a képviselet
gyakorlásának módjáról

Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve kurátor Kiss Zsolt

Képviseleti jog terjedelme Általános

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 Kurátor

Tagok:

Tag neve Kiss Zsolt

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
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Adószám 19321455-1-02

Adószám státusza Bejegyzett

Adószám megszerzésének /
felfüggesztésének / törlésének
időpontja

2022.01.14

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 19321455-9499-569-02

Statisztikai számjel státusza Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének /
felfüggesztésének / törlésének
időpontja

2022.01.19

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás
Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: 2 Megjelenített verzió: 3
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