11

Kántor Sándor
Közalapítvány

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Dózsa
Dózsa
György u. 5- György u. 57.
7.

____

5300.
Karcag,
Kálvin u. 9.

Jó tanuló jó sportoló
alapítvány

12

Karcag Város Erdıiért
Alapítvány

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Kórház u. 12. Kórház u. 12.
D. 3/12.
D. 3/12.

____

5300.
Karcag,
Kálvin u. 9.

10

13

5300.
Karcag Város Sportjáért
Karcag,
és Uszodáért
Kossuth tér
Közalapítvány
1.

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

59/313-930

Dr. Aradi
Erzsébet

kuratóriumi
elnök

5300.
Karcag,
Szövetkezet
u. 6/c

Dr. Bácsics
Annamária

kuratóriumi
elnök

5300.
Karcag,
59/507-111/252
Zöldfa u. 48.

59/311-890

Kenyeresné
Dede Erzsébet

kuratórium
elnöke

5300.
Karcag,
Kálvin u. 9.

59/503-417

Kun Gazda
Ferenc

tiszteletbeli
elnök

5300.
Karcag,
Bethlen
Gábor u. 810.

____

Farkas János

vezetıje

5300.
Karcag,
Kórház u. 12.
D. 3/12.

30/3595-070

Gaál Tibor

elnök

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 76.

20/9161192

_____________

A terület és a településfelylesztési feladatokhoz kapcsolódó
bőnmegelızési célok támogatása a közrend és a közbisztonság
érdekében. Támogatni a Karcagi rendırkapitányságot, ahhoz
tartozó Rendırırsöket, városırségek és a polgárırségek
mőködését a szükséges technikai feltételek biztosításával.

Nem történt közvetlen részvétel.

Nem.

_____________

K&H Bank Rt. 5300.
A Gábor Áron Gimnáziumban tanuló árva rászoruló rossz anyagi
Karcag, Kossuth tér
10404522-45210002-00000000 helyzető, de tehetséges diákok tanulmányi, elımenetelének
2/3.
támogatása.

____

igen

19220598-2-16

A rendırkapitányság és a területen lévı polgárırségek mőkdési
feltételeinek segítése.
K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
10404522-45210411-00000000
2/3.

1993.04.29

alapítvány

helyi

0

nem

igen

18823260-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Kálvin u. 1-3.

1990.
október 08.

alapítvány

helyi

____

____

nem

19219172-1-16

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

2006. május
31.

alapítvány

térségi:
/Karcag,
Berekfürdı,
Kunmadaras/

9

2001.

alapítvány

helyi

____

igen

188404485-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Kálvin u. 1-3.

18833881-1-16

Otp Bank Nyrt. Karcagi
Fiókja 5300 Karcag,
Kossuth tér 15.

1998. január

alapítvány

helyi

5

igen

18829637-1-16

1998.

alapítvány

helyi

30

nem

188-29929-1-16

1990.

alapítvány

helyi

130 fı
alapítótag

1994.
október

közalapítvány

helyi

10

2000.
december
22.

alapítvány

helyi

12

2001.

közalapítvány

helyi

____

Otp Bank Nyrt. Karcagi
Fiókja 5300 Karcag,
Kossuth tér 15.

70100114-11058272

A karcagi Zádor Úti Általános Iskola tanulói közzül a történelmi és
magyar nyelv és irodalomtantárgyakból legjobb eredményt elért
tanulójának támogatása.

A karcagi Zádor Úti Általános Iskola tanulói közzül a történelmi
és magyar nyelv és irodalomtantárgyakból legjobb eredményt
elért tanulójának támogatása.

10404522-45210239

Az a forrás közérdekő cél megvalósítása, hogy a csociálisan vagy
egészségügyileg hátrányos helyzető idıs emberek, esetleg ilyen
személyekkel foglalkozó szociális intézmény anyagi támogatásához az állami támogatáso túl - segítséget nyújtson.

Mőködését jelenleg szünetelteti.

70100114-11080305

Hátrányos helyzető fiatalok és felnıttek élethelyzetének javítása,
kulturális ismereteinek fejlesztése, esélyegyenlıségének biztosítása.
Az alapítvány céljainak elérése érdekében szabadidıs, kulturális és
Egészségmegırzés, betegségmegelızés szociális tevékenység,
tömegsport rendezvényeket, programokat indít, kulturális
családsegítés, idıskorúak gondozása a nevelés, oktatás
intézmények látogatását, valamint történelmi emlékhelyek
képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység,
megtekintését szervezi. Idıskorúak gondolását, ápolását segíti elı,
kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem,
szociális gondoskodás keretében kiemelten a hátrányos helyzető,
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének
tehetséges gyermekének élethelyzetének javítása,
elısegítése. Emberi és állampolgári jogok védelme. Sport,
esélyegyenlıségük növelése, tehetségük kifejlıdésének
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
támogatása. Egészségvédelmi és környezetvédelmi akciók
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
szervezése. Ingyenes jogsegélyszolgálat.
fogyasztóvédelem.

Kulturális tevékenység a karcagi DMIK gyermekprogramjainak
nyútott kulturális szolgáltatás.

11745073-20009599

A karcagi Kátai Gábor Kórház és Rendelıintézet (5300 Karcag,
Zöldfa u. 48.) Csecsemı- és Gyermekosztálya, valamint újszülött
részlege részére új diagnosztikus és terápiás berendezések
beszerzése, a tárgyi feltételek magasabb szintő biztosítása, az
orvostovábbképzés és nıvérképzés támogatása, a szakkönyv- és
szakfolyóirat-ellátás elısegítése.

Intenzív és Anaesthesiológiai betegek gyógyításának
K&H Bank Rt. 1051.
Budapest, Vigadó tér
10404522-45212035-00000000 biztonságosabb feltételei, ápolás körülményeinek javítása, a
dolgozók továbbképzésének, szakmai fejlıdésének támogatása.
1.

19220691-1-16

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
117450-73-20003139
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

igen

18823758-1-16

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

nem

18834578-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Kálvin u. 1-3.

igen

18835003-1-16

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

11745073-20007762

10404522-45212334

Gyermeknap, gyermekkarácsony, táborok, kirándulások
szervezése, szórakoztató szabadidıs program biztosítása.

Az Alapítvány meghatározott céljainak megvalósítása külsı
segítıkkel, osztály dolgozóival, egyéb kórházi dolgozókkal,
támogatóinkkal stb. Megalakulásunk óta különös hagsúlyt
fektetünk a kórház gyermekosztályán a gyermek- és családbarát
környezet kialakítására, fenntartására, az egészségnevelés
megvalósítására. Ezen célok tárgyi eszközeinek beszerzése
folyamatosan az alapítványra befolyt összegekbıl történik.
Nagyobb rendezvények szervezése (motoros felvonulás-Toy
Run) kapcsán a befolyt összegbıl mőszerek vásárlása. Az
osztályon fekfı kis betegek számára rendszeresen
emlékezetessé tesszük az év nagyobb ünnepeit (karácsony,
gyereknap). Hírdetések közzétételével, plakátok készítésével
folyamatosan igyekszünk minél több támogatót szerezni nemes
céljaink megvalósításához. Rendszeresen pályázik az alapítvány
sikeresen. Az idén két megnyert pályázatunk van. (NCA, helyi
önkorm. támogatás).

A fenti feladatok megvalósítása

Az alapítvány foplyamatosa támogatja a tanulmányi versenyek
Az iskola tanulóinak jutalmazása akik példamutató szorgalommal, jó résztvevıit. Anyagi háttért biztosít a "Molnár Anna" matematikai
verseny, a Zádor és Ágota biológiai verseny, úszóverseny. Ifjú
tanulmányi eredményt érnek el, és a sport területén is kiemelkedı
tollforgatók irodalmi versenye, Hermann Ottó biológiai verseny
eredményeket érnek el.
országos fordulóján részvételi díj befizetése.

Alapítványunk közéleti szerepet
nem tervezett a közeljövıre.
Az alapítvány célja szerint, a város egyik
Alapítványi célunk más
közintézményéhez kapcsolódva, annak
tanulmányokkal kapcsolatos célra,
tanulóját támogatja. Ezzel a támogatással
feladatra nem forgítható. Mint az
további sikeres tanulásra kívánja ösztönözni és
alapítvány alapítója erımhöz
segíti az iskola kiváló diákjait.
mérten készséggel állok a köz
szolgálatára.

_____________

_____________

_____________

_____________

uj. szervezet még nem elérhetı

rendezvényszervezés

_____________

Igen, fentiek biztosításával.

Igen, rendezvényszervezés, tábor.

_____________

A Karcag TV bemutatta az osztály életét, az
alapítvány tevékenységét és az adó 1%-ának
felajánlása idején a mősor többször is
sugárzásra kerül, mellyel a támogatottságot
szeretnénk növelni.

Igen, anyagi- és idıigényességtıl
függıen.

_____________

Nem.

Egészségüggyel kapcsolatos
feladatvállalás.

_____________

A tomagoatott tanulmányi versenyek városi
szintőek, a résztvevı iskolákból sokan vettek
részt, általában 50-70 fıt megmozgató
rendezvények.

Eddig is támogattuk, a város
iskoláinak együttes részvételével
zajló tanulmányi versenyek, esetleg
kivett sport rendezvények
megvalósulását. Alapító Okiratunk
szerint az oktatáshoz kapcsolódva
határozhatjuk meg
tevékenységünket.

_____________

Hozzájárul az
adatok
feldolgozásához

Nem.

18830819-1-16

hozzájárulok

Nem volt ilyen esemény.

igen

hozzájárulok hozzájárulok

Rászoruló diákok ösztöndíjjal való támogatása.

____

hozzájárulok

_____________

hozzájárulok

Számlavezetı
pénzintézetének
neve, címe

_____________

Közhasznú-e

Amennyiben nem
helyi szervezet, a
helyi (karcagi )
tagok száma

Taglétszáma (fı)

_____________

hozzájárulok

5300.
Karcag.
Honvéd u.
22.

Alapító okiratban meghatározva.

hozzájárulok

elnök

8

Mőemlékvédelem, közhasznú tevékenység. A karcagi református
egyházközség mőemlék nagytemplomjainak és mőemlékjellegő
iskolájának felújítása, folyamatos karbantartása.

hozzájárulok

5300.
Karcag,
5300.
Zöldfa u. 48.
Karcag,
Kátai Gábor Zöldfa u. 48.
Kórház

Türke Jánosné

helyi

10404522-45210105

18832440-1-16

hozzájárulok

Intenzív és
Anaesthesiológiai
Betegekért Alapítvány

30/901-3767

alapítvány

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

igen

hozzájárulok

9

5300.
Karcag,
Püspökladán
yi u. 38.

1991.05.15

Megjegyzés

hozzájárulok

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Zöldfa u. 48. Zöldfa u. 48.

kuratóriumi
elnök

iskolai

a jövıben tervezett-e
vagy vállalna-e közéleti
szerepet a településen?
Amennyiben igen, milyen
területen?

Hazai és határontúli fazekasok szakmai munkájának segítése.

____

Fazekas mőemlék.

_____________

_____________

Erdıtelepítés, parkgondozás, parlagfő mentesítés, sírgondozás.

Iskola-erdıt szeretnénk létrehozni, a város körőli rossz minıségő
mővelésre alkalmatlan földeke. Idıközben kiegészült
parkgondozással, parlagfő mentesítéssel és sírgondozással.

Nem kapott felkérést.

Igen, környezetvédelem nevelés.
Tanulmányok, kiadványok
elkészítésében, elıadások
tartásával parlagfő mentesítésben,
sírgondozásban.

_____________

hozzájárulok

____

8

Gyermeképség
Alapítvány

59/311-006

alapítvány

Eddigi részvétele a Karcag város
közéletében

_____________

hozzájárulok

5300.
Karcag.
Honvéd u.
22.

5300.
Karcag,
Püspökladán
yi u. 33.

1998.

Tevékenysége

a szervezet közcélú

5300.
Karcag,
Dózsa
György U. 57

kuratórium
elnöke

Szabóné Dr.
Szabó Erzsébet

_____________

Gyermekeink
Mosolyáért Alapítvány

59/401-281

kovats.alt.isk@kovats-karcag.sulinet.hu

____________

7

alapító

5300.
Karcag,
Zádor u. 26.

____

5300.
Karcag,
Kálvin u. 13.

20/924-2533

____

5300.
Karcag,
Kálvin u. 13.

__________

Együtt-Egymásért 2006
Alapítvány

_____________

6

5300.
Karcag,
Kálmán u. 6.

A képviselı e-mail
címe

____

Vad Györgyné

kuratóriumi
elnök

_______

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Püspökladán Püspökladán
yi u. 33.
yi u. 33.

59/300-008

helyi

____

Derüs Öregkor
Alapítvány

5300.
Karcag,
Árpád u. 7.

alapítvány

____

____

5

titkár

1999.06.01

Alapszabályban meghatározott célja(i)

cmgh@t-online.hu

____

Czinege Gyula

3

59/312-419

Bankszámlaszáma

Adószáma

karcagcssgk@cs
aladsegitokozpo
nt.axelero.hu

5300.
Karcag,
Zádor u. 26.

BUJK Alapítvány A
Karcagi Gimnázium
Ifjuságáért

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 74.

szaboneszedr@freemail.hu

5300.
Karcag,
Zádor u. 1.

2

kuratóriumi
elnök

turkeagi@freemail.hu

____

4

Czinege Gyuláné
Karmazsin Mária
Emlékére Alapítvány

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

Hatáskör
e

dr_aradierzsébet@freemail.hu

____

Mészáros Zsolt

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

Típusa

kovats.alt.isk@kovats-karcag.sulinet.hu bacsicska@freemail.hu

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

A karcagi református
egyház mőemlékeiért
alapítvány

Alakulásá
nak
idıpontja

____

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

1

A
A képviselı
képviselı
telefonszáma
címe

____

____

Bőnmegelızési
Alapítvány

levelezési
címe:

A képviselı
titulusa a
szervezetben

e-mail címe
_______

____

Patkó Csaba

Címe:

____________

5300.
5300. Karcag
Karcag,
Madarasi u.
Madarasi u.
1-3.
1-3.

Neve

____

Honlapja
_______

Nagy Kálmán

Sorszám:

A képviselı
neve

____

Alapítványok, közalapítványok

Karcag város sportjának támogatása.

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 112.

____

26

Kiskulcsosi Református
Templomért Alapítvány

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

_______

27

Kováts Mihály
Alapítvány

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

5300.
Karcag,
Kálvin u. 9.

_____

28

"Kurucz István és fia
alapítvány: Sporttal a
drog ellen"

____

elnök

5300.
Karcag,
Földfa u. 48.

59/507-160

Nagy Kálmán

kuratóriumi
elnök

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 74.

59/312-419

Kiss Zoltán

elnök

_______

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 112.

Dr. Hajdú László

Nagy Kálmán

kuratóriumi
elnök

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 74.

59/312-419

_____

Kiskulcsosi Általános
Iskola Fejlesztéséért
Alapítvány

59/311-723

Szekrényesi
László

elnök

5300.
Karcag,
Kerekes I. u.
45.

59/314-523

____

25

5300.
Karcag,
Szövetkezet
u. 3.

Kurucz István

5300.
Karcag, Pap
Béla u. 6/b.

30/9553-955

_____________

Pályázatok elkészítése,
rendezvényszervezés,
dokumentálás, rögzítése.

_____________

Hozzájárul az
adatok
feldolgozásához

Igen

hozzájárulok

11745073-20008770

Környezetvédelem, közrend és közlekedés biztonság védelme, a
közforgalom számára megnyitott út, fejlesztéséhez,
fenntartásához kapcsolódó tevékenység. Adományokból és
Környezetvédelem, közrend és közlekedés biztonság védelme, a
közforgalom számára megnyitott út, fejlesztéséhez, fenntartásához
egyéb forrásokból olyan pénzalap megteremtése, amellyel a
város környezetvédelmével, közbiztonságával kapcsolatos
kapcsolódó tevékenység. Adományokból és egyéb forrásokból
Kerékpárutak építése. Mőemlék jellegő
épületek felújítása és kialakításának segítése.
olyan pénzalap megteremtése, amellyel a város
feladatok ellátásának, valamint a felügyeléseket összekötı
pontoknak és kerékpárútnak kialakítását fenntartását, felújítását
Közterületek rendezése. Környezetvédelme
környezetvédelmével, közbiztonságával kapcsolatos feladatok
támogatása.
ellátásának, valamint a felügyeléseket összekötı pontoknak és
és fejlesztését támogatja. Kultúrális örökség megóvása,
kerékpárútnak kialakítását fenntartását, felújítását és fejlesztését
mőemlékvédelem. A város védett épületeinek, /mőemlékek, népi
építészeti objektumok, városképei jelentıségő épületek,
támogatja.
építmény, köztéri alkotások/ felújításának és kialakításának
segítése.

29

helyi

1998.03.13

közalapítvány

helyi

1991

alapítvány

helyi

1994.

alapítvány

helyi

1990.08.15

alapítvány

helyi

10

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

____

igen

folyamatban

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Kálvin u. 1-3.

___

500

____

____

10404522-4521074100000000

Pénzalap megteremtésével a karcagi iparosság érdekképviseleti
szervének pénzügyi támogatása, mőködési feltételeinek javítása,
nyugdíjas iparosok és rászoruló ipari tanulók anyagi támogatása.

Támogatja az ipari tanulókat, minden év végén az iskola
javaslatai alapján tárgyi ajándékot adunk át tehetséges
fiataloknak. Támogatja a nyugdíjas iparosokat, és biztosítja az
Ipartestület mőködését.

70100114-11081588

A karcagi mentıállomáson a munka- és szociális körülmények
javítása, a szakmai felkészültség bıvítésénak támogatása, az
egészségügyi ellátás OMSZ által bevizsgált eszközparkjának
bıvítése és a Karcagon mőködı mentıkocsik felszerelésének
elısegítése.

Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító egészségügyi
rehabilitációs tevékenység. A betegek életszínvonalának, illetve
életminıségének támogatása. A gépekhez kötöttség érzésének
kompenzálása, külömbözı támogatásokkal. Szakmai, illetve
familiáris programok szervezése, melyek során tájékoztatás, illetve
információ átadás történik.

19223632-1-16

OTP Bank Nyrt.
Észak-alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

igen

18830369-1-16

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

11745073-20009647

igen

19221128-2-16

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

10404522-45210552

igen

18824065-1-16

K&H Bank Rt. 5300.
I. Belosztály mőszerezettségének és szakmai szinvonalának
Karcag, Kossuth tér
10404522-45211326-00000000
javítása.
2/3.

igen

19221654-1-16

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

igen

11745073-20003878

10404522-45210222

Nem.

Továbbra is az Ipartestülettel együtt
Alapítványunk az Ipartestülettel együtt részt
vesz részt a város életében,
vesz a városi rendezvényeken támogatja városi
rendezvényszervezés.
Pl.:
rendezvényeket.
Pl.: aug. 20.
vállalkozók tájékoztatása pályázati
felvonulás
információs fórum

Egészségmegırzés betegségmegelızés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Nevelés és
Alapítványunk még nem vett részt Karcag
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Közrend és
város közéletében, mivel a mőködéshez
közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltóság, mentés,
szükséges adószám kiadása folyamatban van.
katasztrófa- elhárítás támogatása.

Vesebetegségek korai felismerése, szőrıvizsgálatok
kezdeményezése, a diabizált betegek ellátásának, illetve a
szakmai színvonal emelése. A veseelégtelenségben szenvedı,
mővesekezelésre szoruló betegek támogatása, ajándékozása,
ünnepségek, kirándulások szervezése.

A gyermekek zenei nevelésének elısegítése, a zenei pályára
készülı növendékek tanulási feltételeinek javítása, a zeneiskola
hangszerállományának bıvítése. Hangszerbeszerzési alap
A zenét tanuló növendékek taneszköz támogatása. Az
létesítése. Az oktatás feltételeinek korszerősítése. Koncert és
operalátogatás szervezése. Zenei és társmővészeti tábor szervezése intézmény oktatási feltételeinek támogatása. "Zene-Szó" iskolai
újság kiadása. Zenei tábor szervezése.
a tábor programjának támogatása.

_____________

A szervezet tevékenységi körével
kapcsolatos bármely eseménnyel
kapcsolatban szerepet vállalunk.

_____________

Szervezett szőrıvizsgálatok a
felnıtt lakosság körében
magasvérnyomás, cukorbetegség,
veseelégtelenség külömbözı
stádiumokban.

_____________

Karcagi zenei rendezvények szervezése. A
Az eddigi tevékenység folytatását
zenét tanuló növendékek tanszert, taneszköz
tekintjük továbbra is feladatunknak.
támogatásta, zenei tábor szervezése.

_____________

Szőrıvizsgálatok kezdeményezése.

Orvosi és szakdolgozók, gazdasági és mőszaki szakemberek
szakmai továbbképzésének támogatása.

_____________

Lásd elıbb

Szívünk világnapja szervezése.

Temetı fenntartása, sirok rendbentartása

Alapító okiratban meghatározva.

_____________

_____________

_____________

Alapítványi bál, kulturális rendezvények.

Kulturális rendezvények, oktatás.

_____________

_____________

_________________

_____________

1993.

alapítvány

helyi

igen

18821567-1-16

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

10404522-45211010

Anyagi fedezetet létrehozni az iskolai-technikai feltételeinek
javítására.

Szaktantermek (természettudományi és nyelvi labor, mővészeti,
számítástechnikai, könyvtár) felszereléseinek beszerzése,
taneszközök vásárlása, az oktatás eredményességét javító
eszközök, felszerelések beszerzése; számítógépek, programok,
könyvek, nyomtatók, hangosító berendezések vásárlása az
iskolai környezetének rendezése, karbantartása.

1999.06.01

alapítvány

helyi

igen

18832433-1-16

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

10404522-45210088

Karcagi kiskulcsosi városrészen református templom építése, a
felépült templom épületének fenntartása, a hitélet gyakorlásának
biztosítása kulturális örökség megóvása.

Alapító okiratban meghatározva.

1991

közalapítvány

helyi

12

12

igen

19221472-2-16

Kulturális örökség megóvása tevékenység. Hazai és külföldi
K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér10404522-45210686-000000 adományokból olyan pénzalap megteremtése, amelybıl Kováts
2/3.
Mihály emlékének ápolását a város biztosítani tudja.

1999.
október 27.

alapítvány

helyi

2

____

igen

18832691-1-16

Hagyományápolás Kováts Mihály életének emlékének ápolása,
rendezvények szervezése, tartása.

Az alapítvány kiemelt célja, hogy a sport eszközeivel neveljen a
az alapítvány vállalja: -tehetséges fiatal sportolók felkutatását, K&H Bank Rt. 5300.
rohamosan terjedı drog és kábítószer fogyasztása ellen felvilágosító diák sportolók támogatását, -a rászoruló, szegény sorsú
Karcag, Kossuth tér
10404522-45210136-00000000
és nevelı elıadásokkal.
sportolók, valamint - az idıs nyugdíjas sportolók támogatását is.
2/3.

_____________

Kováts Mihály emléknapok szervezésében,
lebonyolításában való részvétek. Megyei
Igen, továbbra is a városi
történelmi tanulmányi verseny szervezése 10- rendezvényekben közremőködünk.
14 éves korosztálynak.

Sportversenyek szervezése é lebonyolítása,
sportolók támogatása, birkozóversenyek
támogatása.

Birkozóversenyek szervezése.

hozzájárulok

helyi

18820195-1-16

Idıs emberek felkeresése, segítése, napi életkörülményeik
segítése, ügyintézés, bevásárlás, lelki segytségnyújtás. Évi egy
alkalommal hozzátartozó személyes meglátogatása. Családfa
kutatása, hagyományırzés.

hozzájárulok

alapítvány

nem

Idıs, magára maradtt emberek gondozása, betegszállítás, családfa
kutatás, hagyományırzés.

hozzájárulok

2005. április
15.

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Kálvin u. 1-3.

hozzájárulok

helyi

18834583-1-16

____

alapítvány

nem

hozzájárulok

Kegyelet Alapítvány

kuratóriumi
elnök

_____________

hozzájárulok

24

Főtı Miklós

Igen, rendezvények támogatása.
Delegációk fogadása.

hozzájárulok hozzájárulok hozzájárulok

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Földfa u. 48. Földfa u. 48.

59/313-834

11745073-20007896

Hozzájárulás gyermekek nemzetközi ifjusági
tábor költségeihez. Testvérvárosi delegációk
fogadása. Adományok felajánlások győjtése.
Jótékonysági est szervezése. Testvérvárosi
óvodák, iskolák támogatása. A
székelykeresztúri Szitásság címő kiadványok
támogatása.

Testvérvárosi kapcsolatok ápolása a kultúra, az oktatás és az
A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Karcag és
testvérvárosi (Székelykeresztúr-Románia, Ómoravica-Szerbia, Mérke-egészségügy területén:- kulturális rendezvények, találkozük
Kazakisztán, Szepsi-Szlovákia, Sxhwarde-Németország, Longoueau- szervezése, mővészeti csoportok, kiállítások fogadása helyben
Franciaország, Krosno Odrzanskie-Lengyelország) közösen létrejött és a testvérvárosokban, -kutatások segítése a testvérvárosok
testvérvárosi kapcsolatok ápolása
megismertetése érdekében,
-kiadványok megjelentetése, ösztöndíj alapítása
-szakmai programok szervezése.

hozzájárulok

Kátai Gábor Kórház I.
sz. Belgyógyászati
Osztályának
Fejlesztésére
létrehozott Alapítvány

5300.
Karcag, Kiss
Antal u. 8.

1992.

alapítvány

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

Megjegyzés

Tevékenysége

_____________

hozzájárulok

23

kuratórium
elnöke

16

1992

18826720-2-16

a jövıben tervezett-e
vagy vállalna-e közéleti
szerepet a településen?
Amennyiben igen, milyen
területen?

Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

igen

18824254-1-16

Számlavezetı
pénzintézetének
neve, címe

Közhasznú-e

Taglétszáma (fı)

Amennyiben nem
helyi szervezet, a
helyi (karcagi )
tagok száma
____

igen

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

Eddigi részvétele a Karcag város
közéletében

Bankszámlaszáma

_____________

hozzájárulok

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Zöldfa u. 48. Zöldfa u. 48.

Sípos Antal

helyi

____

marietta.torok@gambro.com

Kátai Gábor Alapítvány

5300.
Karcag,
Zöldfa u. 48.

kgzenede@freemail.hu

22

elnök

____

Karcagi Zeneiskoláért
Alapítvány

Dr. Török
Marietta

____

21

5300.
5300.
Karcag, Sallai Karcag, Pap
u. 12.
Béla u. 6/b.

A képviselı e-mail
címe

59/503-055
20/940-7375

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Szabó József Szabó József
u. 1.
u. 1.

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

ecsedi.iren@freemail.hu

30/512-2848
59/311-803

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Zöldfa u. 48. Zöldfa u. 48.

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

____

5300.
Karcag,
Kórház u. 12.
D. lh. II/8.

____

elnök

alapítvány

____

Szabados László,
Dr. Kovács
László j ogi
képviselı

2001.
december
22.

szabados.laca@freemail.hu

59/503-328

Karcagi Vesebetegekért
Alapítvány

20

A képviselı
titulusa a
szervezetben

e-mail címe

5300.
Karcag, Pap
Béla u. 6/b.

________

elnök

_______
kiskulcsos@freemail.hu

Kurucz István

________

70/5243-820

____

5301.
Karcag,
Kórház u. 12.
D. 3/12.

____

vezetıje

____

5300.
Karcag,
Kórház u. 6.

____

____

Adószáma

18837799-1-16

____

5300.
5300.
Karcagi Ipartestületért
Karcag,
Karcag,
Bajcsy-Zs. u. Bajcsy-Zs. u.
Alapítvány
2.
2.

5300.
Karcag,
Kórház u. 6.

kiskulcsos@freemail.hu

Honlapja

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Damjanich u. Damjanich u.
42.
42.

Karcagi
Mentıalapítvány

____

alapítvány

_______

19

helyi

____

18

közalapítvány

hll@freemail.hu

Karcagi Aranykor
Alapítvány

1998.

helyi

_______

17

30/9835-428

közalapítvány

Hatáskör
e

____

5300.
Karcag,
Madarasi u.
2.

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

1994.

Típusa

_______

5300.
Karcag,
Madarasi u.
2.

elnök

Alakulásá
nak
idıpontja

______

Karcag és Térsége
Tőzvédelméért
Alapítvány

Dr. Temesváry
Tamás

59/400-600

____

16

____

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

elnök

5300.
Karcag,
Kazinczi u. 1.

____

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

____

"Karcagért"
Közalapítvány

____

15

Dr. Kovács Tibor

A
A képviselı
képviselı
telefonszáma
címe

____

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 112.

A képviselı
neve

____

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 112.

levelezési
címe:

____

Karcag,
Testvérvárosaiért
Közalapítvány

Címe:

____

14

Neve

____

Sorszám:

Alapítványok, közalapítványok

40

41

Tisza-Kultúrtáj
Közalapítvány

Tóth Miklósné
Alapítvány a sérült
gyermekek javára

5301.
Karcag, Pf.:
53.

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Dózsa Gy. U. Dózsa Gy. U.
29.
29.

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Zöldfa u. 48. Zöldfa u. 48.

59/313-170

alapító
intézmény
vezetıje

5300.
Karcag,
Vasút u. 29.

59/313-321

Tóth Imréné

elnök

5300.
Karcag, Jókai
u. 2/A

59/312-367

Dr. Vincze Mária

titkár

kuratórium
elnöke

5300.
Karcag,
Villamos u.
71.

5300.
Karcag,
Kertész J. u.
6.

59/503-152

59/311-916
59/400-264

alapítvány

2001

helyi

alapítvány

A református mőemlék templom felújításának, tatarozásának
folyamatos karbantartásának fedezete.

Alapító okiratban meghatározva.

_____________

_____________

_____________

Kutatási-fejlesztési szaktanácsadás.

Szünetel

_____________

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
10404522-45211649-00000000
2/3.

igen

40

19221867-1-16

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

igen

____

5

19221441-2-16

igen

18839209-1-16

1999.

közalapítvány

terület

9

9

igen

1990.09.01

alapítvány

helyi

____

____

igen

19220000-1-16

1991.
november 7.

alapítvány

igen

19221719-1-16

2004.

_____

közalapítvány

alapítvány

11

országos

helyi

____

5

igen

OTP Nyrt. Karcagi
Fiókja 5300. Karcag,
Kossuth tér 15.

18839485-1-16

18829345-1-16

11745073-20003421

10404522-45210789

Az iskolában létrehozott nyelvi labor mőködtetése, eszközeinek
javítása, pótlása, korszerősítése. Számítógépes rendszer
mőködtetése, tehetséges (tanulók támogatása, jutalmazása.
Alapítványi rendezvények, kulturális programok) rendezése, tartása.
Erdei iskola támogatása. A városudvarban lévı alapítványi épület
Az alapítvány megalakulása óta - az alapító okiratban rögzítetten karbantartása, felújítása.
végzi tevékenységét az iskolai oktatás szinvonalasabbá tételéért.

Összefogja a városban élı hivatásos és a madár
hangszerjátékosokat. Rendszeres zenekari próbákkal felkészül
az együttes a karcagi és más településen megvalósuló
Pénzalap megteremtéével elısegíteni a karcagi Színfónikus Zenekar hangversenyekre, gondoskodás az együttes a tagok szakmai
mőködését, valamint a város zenei életének gazdagodását, a város továbbképzésésrıl. Feladatának tekinti az ifjuság zenei
polgárainak szórakoztatását.
nevelését.

A Gábor Áron Gimnáziumban kiemelkedı eredményeket elért
tanulók számára alapított iskolai díjazása. A jó tanulmányi, sport-,
kulturális és közösségi munkát végzı tanulók számára, könyv- és
K&H Bank Rt. 5300.
egyéb jutalmak biztosítása. A tehetséget és rászoruló tanulók
Karcag, Kossuth tér
10404522-45210428-00000000
tudományos elırehaladásához szükséges anyagi fedezet
2/3.
biztosítása. Az oktatáshoz szükséges állami erıforrásokból nem,
vagy nehezen beszerezhetı taneszközök, könyvek vásárlása.

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

10404522-45212255

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

11745073-20009946

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Kálvin u. 1-3.

70100114-10004050

Versenyzık versenyre való felkészítése. Sporteszközök beszerzése.
Versenyeken való részvétel támogatása. Lovas oktatáshoz
szükséges segédeszközök beszerzése. Lótenyésztık középfokú
szakmai oktatásának megszerzése, annak költségének
hozzájárulása. Gyógyterápiás lovagoltatás eszközeinek beszerzése.
Sérült gyermekek utaztatása, bemutatók szervezése.

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
10404522-45210538-00000000
2/3.

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

OTP Bank Nyrt. 5300.
Karcag,Kossuth tér 15.

11745073-20107374

11745073-20009403

A szervezet célja a tehetséges tanulók támogatása.

Mivel iskolai alapítvány, nem
tervezzük.

Továbbra is évi 4-6 karcagi
hangversenyen szeroel az együttes
Megalakulása óta az együttes jelentıs szerepet
programjában. Külön hangversenyt
vállal a városi rendezvényeken való
szervez a tanulói ifjuság részére. A
közremőködésben. /Nagykunsági Kulturálius
15. éves jubileum alkalmával egy
Napok/ Évente 4-6 hangversenyt szervez.
teljes opera bemutatására készül a
zenekar.

_____________

_____________

Tehetséges diákok támogatása, kiemelkedı tanulmányi
eredményő tanulók jutalmazása, az iskola / Gábor Áron
Gimnázium / tárgyi feltételeinek javítása.

Nem vett részt a szervezet Karcag város
közéletében.

Nem.

_____________

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

___________

Halmozottan sérült gyerekek
gyógylovagoltatása, óvodások,
általános Iskolások lovasoktatása.

_____________

A kuratórium éves munkaterv alapján végzi munkáját. Igyekszik
az alapító okiratban foglaltaknak megfelelni. Tevékenységének
központjában az oktató-nevelı munka segítése szerepel. Segíti
az iskola vezetı munkáját. Anyagilag is részt vállal a tárgyi
Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés.
eszköz fejlesztés területén pl: nyelvi labor megvalósítása,
Ezenbelől: képzéshez szükséges eszközök beszerzése. Nyeloktatás
sporteszközök beszerzése. Segíti az iskolai programok
fejlesztése. Külföldi tanulmányok támogatása. Iskolai hagyományok
megvalósítását, szakmai kirándulások, táborok támogatásával.
ápolása. Pályázatok készítése. Diákmozgalom segítése. Táborok
Együttmőködik az iskolában lévı szervezetekkel kirándulások támogatása. Kapcsolat felvétel szomszéd országos
diákönkormányzat, sportegyesület. Támogatja az iskolai
diákjaival. Szakmai tanulmányi versenyek segítése.
diákvállalkozások munkáját.

Az arany János Ált. Iskola számítástechnikai oktatását biztosító
feltételek megteremtése, folyamatos fejlesztése. Az idegen nyelv
oktatás segítése. Az oktatás színvonalát növelı lehetıségek
biztosítása.

Nem vettünk részt.

_____________

A kuratórium tevékenységét az iskola
mőködését területére összpontosítva végzi. A munkaerıpiac igényéhez igazodó
szakképzés területén a
Munkájával 2006 február 23-án adott számot
felnıttképzés, átképzés területén.
az önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának.

_____________

Hozzájárul az
adatok
feldolgozásához

10404522-45210631

hozzájárulok

K&H Bank Rt. 5300.
Karcag, Kossuth tér
2/3.

hozzájárulok

19221647-1-16

igen

hozzájárulok

_____________

hozzájárulok

Igen, hiszen az alapítvány céljainak
csak így lehet megfelelni.

hozzájárulok

Az idı rövidsége miatt eddig erre nem volt
lehetıség.

nem

___

egyéb: iskolai

A rákbetegek részére sokoldalú segítségnyújtás, sajátos
védelme és képviselete. Szociális alapú segítı akciók
szervezése indokolt esetben, rákbetegek gyógyítása céljából.

igen

hozzájárulok

közalapítvány

iskolai

11745073-20109802

A Karcagon és környékén élı rákbetegek részére közösség
kialakítása, fenntartása és folyamatos mőködtetése. Kulturális és
szabadidıs programok nyújtása a kiegyensúlyozott emberi
kapcsolatok létesítésének elısegítése. Ismeretterjesztés
szervezése, életmódbeli tanácsadás. A lakosság egészséges
életmódra nevelése, a betegség megelızési módszerek terjesztése,
bıvítése.

_____________

hozzájárulok

Amennyiben nem
helyi szervezet, a
helyi (karcagi )
tagok száma

1992.05.15

alapítvány

11

Számlavezetı
pénzintézetének
neve, címe

Taglétszáma (fı)

1991.június
05.

helyi

18841228-1-16

4508 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

Nótamősorok, koncertek rendezése a karcagi
Rendezvényszervezés,
Birkafızı Versenyek rendezése, majd késıbb
szervezése, lebonyolítása aratófelvonulásokon,
nótakoncertek, szórakoztató
s szórakoztató programokon részvétel,
mősorok szervezése, lebonyolítása.
szervezés.

hozzájárulok

5300.
kuratóriumi
Karcag, Erkel
elnök
F. u. 3/A

59/313-698

Nagy Mihályné

alapítvány

A céljaival megegyezik

hozzájárulok

5300.
Karcag,
Bercsényi u.
32.

5300.
Karcag,
Bercsényi 39.

Bugyik Lászlóné

1996.

59/503-281

kuratórium
elnöke

Pesti Tiborc

alapítvány

A magyarnóta és magyar dal népszerősítése, koncertek,
rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása, az ehez való
feltételek megteremtése, hagyományırzés.

Közhasznú-e

_______
______________________

_______
______________________
____

____
____
essen@axelero.hu

elnök

1992

megyei

70100114-10006928

18829558-1-16

Megjegyzés

hozzájárulok

5300.
Karcag,
Szentannai
S. u. 18.

Pánti ildikó

kuratórium
elnöke

59/503-435

alapítvány

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Kálvin u. 1-3.

igen

a jövıben tervezett-e
vagy vállalna-e közéleti
szerepet a településen?
Amennyiben igen, milyen
területen?

Eddigi részvétele a Karcag város
közéletében

Az arany János Ált. Iskola számítástechnikai oktatását biztosító
feltételek megteremtése, folyamatos fejlesztése. Az idegen nyelv
oktatás segítése. Az oktatás színvonalát növelı lehetıségek
biztosítása.

A város közéletében eddig szerepet nem
vállaltunk.

A jövıben esetleg helyszínként
mőködhetünk közre informatikai
versenyeknél.

_____________

Támogatni kívánja azokat a szakmai képzésben résztvevı
diákokat és tanárokat, akik teljesítményük és szorgalmuk révén
kiemelkedık.

Az alapítvány a városi közéletben nem vesz
részt.

Nem.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Kizárólag formai, a Kuratórium 7 tagja vidéken tevékenykedik / 2
fı van Karcagon / eddig csak tervek születtek. Az alapítási
összeg nem gyarapodott, csak csökkent a kezelési költségekkel.
Az alapítói célok megvalósítása néprajzi és menedzser
Kulturális tevékenység, ezen belül támogatás biztosítása a Tisza- ismereteket igényel, ezért dr. Szilágyi Miklós lett a közalapítvány
vidék múltjának ısi hagyományainak feltárása, a folyó mentén élı elnöke. A Karcag Városi ügyészség 2006- ban törvényességi
emberek öntudatának elményítése érdekében a Tisza folyó és ártere vizsgálatot tartott, és dr. Szilágyi Miklós lemondott, korára és
betegségére hivatkozott / lemondása Polgármester úrnál van / A
gazdasági értékeinek kutatásához a pénzügyi feltételek
szervezet rövid történetét és jövıjét illetı javaslataimat még
megteremtése.
augusztusban le kell írnom neki!

Alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése, a
szolgáltatás bıvítése. Játék- és sporteszközök, audivizuális
készülékek, kerti felszerelések, az ellátottak biztonságát szolgáló,
valamint ellátásukat könnyítı eszközök beszerzése. Az ellátottak
nyaraltatása, kirándulások elısegítése, kulturált és változatos
Az alapítvány a "Gólyafészek Otthon"-ban élı lakók javára jött
szórakoztatásukat segítı programok biztosítása. Egyéb az ellátottak létre. Célja az intézetben, lakóotthonban élık életminıségének
A kulturális és sportélet területén részt veszünk Rendezvényszervezésben közéleti
neméhez, életkorához igazodó szolgáltatások igénybevételének
javítása, családias környezet, társadalmi integráció, normalizáció
a város közéletében.
szerepet vállalunk.
segítése. Az Intézet érdekében tevékenykedık és alkalmazottak
biztosítása, inclusio segítése, egészségi állapotuk és testi-lelki
képzésének támogatása ösztöndíjra és más módon. Minden más,
fejlıdésük biztosítása.
ami az alapítvány célját segíti.

hozzájárulok

Szentannai Sámuel
Alapítvány

Ébner Józsefné

5300.
Karcag,
József Attila
u. 1.

39217

Tevékenysége

hozzájárulok

39

Dr. Nyíri László

elnök

____

Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Arany János Arany János
u. 13-15.
u. 13-15.

Halmai Györgyné

6

Bankszámlaszáma

Adószáma

Igen /közhasznúvá minısítés
folyamatban van /

Számítástechnikai
Alapítvány

59/500-153

____

38

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 166.

____

5300.
5301.
Karcag,
Karcag,
Varró u. 6-8. Varró u. 6-8.

sztannai@extranet.hu

"SZAKI" 2000
Alapítvány

____

37

karcag@golyafeszekotthon.hu

5300.
Karcag,
Kálmán u. 6.

5300.
Karcag,
Erkel. F. u.
3/A

____

36

Sport Élet Egészség
Alapítvány Közhasznú
Szervezet

5300. Karcag 5300. Karcag
Madarasi u. Madarasi u.
1-3.
1-3.

__________

Pro-Schola Alapítvány

5301.
5301.
Karcag,
Karcag,
Szabó József Szabó József
u. 1.
u. 1.

kuratórium
elnöke

____

35

5300.
Karcag,
József Attila
u. 1.

Dr. Józsa Árpád

www.szentannai-karcag.sulinet.hu
____

PRO MUSICA
Alapítvány

5300.
Karcag,
József Attila
u. 1.

____

34

Nyelvi laborral a
nyelvtanulásért
Alapítvány

______________________

33

59/312-419

A képviselı e-mail
címe

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 166.

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 74.

kolostyakgyula@freemail.hu

5300.
Karcag,
Kisújszállási
u. 166.

kuratóriumi
elnök

országos

dgy16@t-online.hu

Nagykunsági Kutatási
Térségfejlesztési
Alapítvány

Nagy Kálmán

alapítvány

_______

32

59/300-191
30/517-3945

1997.

zsembeli@dateki.hu

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

elnök

_______________

5300.
Karcag,
Kálvin u. 3.

Váczi Attiláné

5300.
Karcag,
Dózsa Gy. U.
16.

59/311-974
20/323-5245

____

Mőemlék templomért
Alapítvány

5301.
Karcag,
Szent István
sgt. 26.

_________

31

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Dózsa Gy. U. Dózsa Gy. U.
16.
16.

elnök

Hatáskör
e

pestitiborc@freemail.hu

30

"Mindig Van Remény"
Daganatos Betegekért
Alapítvány

Kolostyák Gyula

Típusa

erzso@exanet.hu

5301.
Karcag,
Szent István
sgt. 26.

Alakulásá
nak
idıpontja

tothne.uli@fr
eemail.hu

5300.
Karcag,
Szent István
sgt. 26.

gyuecsek@mail.vcsk.hu

Magyar Nóta és Dal
Alapítvány

A
A képviselı
képviselı
telefonszáma
címe

karcag@golyafeszekotthon.hu

29

A képviselı
neve

A képviselı
titulusa a
szervezetben

levelezési
címe:

címe

Címe:

kolostyakgyula@freemail.hu
e-mail

Neve

Honlapja

Sorszám:

Alapítványok, közalapítványok

5300.
Karcag, Liget
u. 14/a

elnök

5300.
Karcag,
Maros u. 12.

70/2088860

1990.
december
13.

alapítvány

helyi

11

igen

19220093-2-16

1993.

alapítvány

helyi

50-60

igen

18821017-1-16

Tevékenysége

Eddigi részvétele a Karcag város
közéletében

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

11745073-20010063

Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása közhasznú
tevékenység.

Török Erzsébet Kossuth díjas, érdemes mővész, népdalénekes
életmőveinek bemutatása, emlékének ápolása, a népdal értékére
és tiszteletére nevelés.

Karcagon három évenként országos
népdaléneklı verseny megrendezése.

Az alapítvány Kuratóriuma évente készer ülésezik: február elején
(az iskolai elsı félévkor) és június közepén (a tanévzáró elıtt). A
Cikkek jelennek meg a Karcagi Hírmondóban
pályázati felhívást egy hónappal a beadási határidı elıtt
(az alapítvány jutalmazottjjai, Közlemény,
közzéteszi a három karcagi középiskola tanulóinak. Az alapító
Közhasznúsági jelentés), Ünnepélyes
Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztı tevékenység. okirat szerint körültekintıen elıkészíti (az elnök vezetésével, a
K&H Bank Rt. 5300.
alkalommal veszik át a tanulók a pénzösszeget
Adományokból és a kamatokból olyan anyagi feltétel megteremtése, titkár közremőködésével) és lebonyolítja a pályázatok elbírálását.
Karcag, Kossuth tér
10404522-45210332-00000000
(az évzárón), felhívás hangzik el az öregdiák
amellyel a tehetséges és arra rászoruló karcagi szakközépiskolások a kuratórium igyekszik a bankban lévı pénzüőösszeget növelni,
2/3.
találkozón. A Gábor Áron Gimnázium nyelvi
az alapítvány fenntartását és folyamatos mőködését biztosítani.
részére a nyelvtanuláshoz támogatást nyújt.
laboratóriuma elıtt található a Varga József
Nyelvtanulás Alapítvány emléktáblája és
híradója.

4507 OTP Bank Nyrt.
É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth
tér 15.

11745073-20005746

Segíti a Városi Csokonai Könyvtár hátrányos helyzető nyudíjas és
gyermek, csoportjainak igényes mővelıdést, kirándulásait,
rendezvényeit.

Havi gyakorisággal rendezvények szervezése, és 1-2 alkalommal
kirándulás szervezése.

Városi Kulturális rendezvényeken való
részvétel.

a jövıben tervezett-e
vagy vállalna-e közéleti
szerepet a településen?
Amennyiben igen, milyen
területen?

Megjegyzés

_____________

Hozzájárul az
adatok
feldolgozásához

Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

18832921-1-16

Számlavezetı
pénzintézetének
neve, címe

9

Közhasznú-e

országos

Amennyiben nem
helyi szervezet, a
helyi (karcagi )
tagok száma

Taglétszáma (fı)

alapítvány

Bankszámlaszáma

Az alapítvány hatásköre a fent
említettekre terjed ki.

_____________

hozzájárulok

Daróczi Erzsébet

elnök

1999.05.21

Adószáma

Rendezvények szervezése.

_____________

hozzájárulok

Dr. Varga
Gyöngyi

59/500-610

A képviselı e-mail
címe

A képviselı
titulusa a
szervezetben

5300.
Karcag,
Kossuth tér
1.

Hatáskör
e

____

e-mail címe
____

kuratórium
elnöke

Típusa

vargagyo@gmail.com

5300.
5300.
Városi Csokonai
Karcag,
Karcag,
Könyvtárért Alapítvány Dózsa Gy. U. Dózsa Gy. U.
29.
29.

Dr. Fazekas
Sándor

Alakulásá
nak
idıpontja

daroczie@ujneplap.hu

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Kossuth tér Madarasi u. 11.
3.

A
A képviselı
képviselı
telefonszáma
címe

____

44

"Varga József
Nyelvtanulás"
Alapítvány

5300.
5300.
Karcag,
Karcag,
Dózsa Gy. u. Dózsa Gy. u.
5-7.
5-7.

A képviselı
neve

____

43

Honlapja

Török Erzsébet
Alapítvány

____

42

levelezési
címe:

Címe:

____

Neve

____

Sorszám:

Alapítványok, közalapítványok

