FőVárosi TörVényszék
Ügyszám:

O1

OO/Pk.60053/2O1 6

K!vonat
a szervezet törVényszéki nyilVántartásban fennálló adatairól,
Az adatlekérésidópontja: 3/,l2l20 9:57 AM

A szervezet nyilvántartási

2 A szervezet nevé: Arany

száma:

Jogelő: 2016.04,23
Joqerő: 20,16,04,23

oroszlán Kulturális Egyesület

3 A szervezet róVidített neve;

l

01-o2_oo16134

Nincs .öVidítétt név bejegyezve

A szervezet idegen nyelvú elnevezése:

Nincs idegen nyelvü elnevezés bejegyezve

5 A szervezét típusa: Egyesülét

Jogeló: 2016

ó Az egyesület formája:

Jogelt 2016.04.23

egyesület

.04

.23

4l1

a A szervezet székhelye: 1o53 Budapesl,
s

tll A képviselő

PapnöVelde ulca 2.2//2o,

neve: Jeney Attila

Anyja neve: szilágyi Anna
Lakóhelye: ,1053 Budapesl,

Jogerói 2016,04,23

Papnövelde ulca 2.2I2o.

A képviseletijog gyakorlásának módja:
terjedelme:
A
A
A
A
1o,A

Jogeíó: 2016.04,23

önálló
Áftalános

megbízás idótartama:5 év
megbízás meg§zűnésének idópontia:
megszünés ténylegés időPontja:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

szervezet célja: Kieme|t

Jogeló: 2016,04,23

feladatának tekinti a §zékhelykénl is §zolgáló műemték épület és környezete
kulturális értékeinekvédelmét,kutatását, az eredmények kózzétételét, A kúlönbözó

programok §zervezése, adott esetben együttmúkódés a környék iskoláival, kulturáli§
iniézményeivel. Filmvetitéseknek, i§meretteiesztő, művészetj és színi elóadásoknak
szefuezése, mely történhel kúlön megállapodás, §zeződés keretében más iérsaságokkal is. Az
egyesület feladala kiállítások szervezése, hogy leheióséget adjon akár induló múvészek
bemLltatkozására, A társadalmi kapc§olatok ápolása

11

A szervezet cél szerinti besorolása:

]2

A létrehozás határozott idejének lejárta:

Lejárat napja nincs bejegyezve

13

A létesitő okirat (módositásának) kelte:

2015,12.29

,] Közhasznú iogállás:

Jogeíó: 2016,04,23

kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl, helyi
tömegkommUnikáció, múVészeti tevékenysé9, kuItUrális öröksé9 megórzése,
kózgyújtemény, kiadás, épíletl környezett Védelme, népmLlvészet,
hagyományólzés, közművelődés, kisebb§égi, nemzetisé9i kuItúía ápolása)

Jogelö: 2016,04,23

Nem közhasznú

,2,

A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe; Elektronikus

23

A szervezet adószáma:

JOqérő

clm nlnc8 bejegyezve

Jogeíő: 2016

ft754742-1-41

szerVezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfü9gesztésénék / törlésének időpontia:

,a A

25,A

'6

szervezet közösségi adószáma:

,o7 ,22

Jo|.íö: 2016 .a7

.22

2016,06.14

Közósségi adószám nincs bejegyezve

A szervezet kÖzÖsségi adószámáVal kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve
KÖzÖsségi adószám megszerzésének i felfüggesztésének / törlésének időpontja: ldőpont ninc§ bejegyezve
Jogelő: 2016.07 .22

oldal:

112

a

FóVárosi Törvényszék
Ügyszám:
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A szervezet statisztikai szá mjelé:187547 42-g4g9-52g-o1

A szérvezet statisztikai számjeléVel kapcsolatos tény: Bejegyzett
statisztikai számjel megszeízésének/ felfüggesztésének / törlésének időpontja:
A szervezet számláját Vezetó pénzforgalmi szolgáltató neve, székhe|ye:

szervezetj09i személyiségúszervezeti e9ysé9e(i): szervezeli
A szöVetsé9et létrehozó szervezetek listája:

30,A
3r

Jo9előd szervezetek:
33, Jo9utód szeryézetek:
3r,

34

Jageó: 2a16.0].22
2o16.o7.22

számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

egység nincs be]egyezve

Jogelőd szeNezet nincs bejegyezvé
Jogutód szervézet nincs bejegyezve

Folyamatban levő eUárás típusa: Nincs

Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
36 FolYamatban van büntetó / szabálysértési eliárás / intézkedés:Eljárás/intézkedés nincs
35

3,

Egyéb: Nincs

bejegyezve

eqyéb adat bejegyezve

zÁRADÉK
A szervezet adatait illetóen nincs változásbejegyzési eljárás folyamatbanI

BUdapest,2020.03.12
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