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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
II.
TARTALMI BESZÁMOLÓ
A 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság által 1991. április 26-án 1596 sorszám alatt nyilvántartásba vett és azóta folyamatosan
működő nonprofit szervezet, melyet a 11 Pk 65771/96/24 sz. végzésével 2004. január 15-én közhasznúsági fokozatba
sorolt.
Az Alapítvány működési tevékenysége, tartós közérdekű célja: hozzájárulni Budapest szellemi, kulturális, művészeti
értékeinek gyarapításához. E cél érdekében az Alapítvány közhasznúsági tevékenysége révén támogatóként kapcsolódik be
a főváros épített és természeti értékeinek védelmében, a kultúra bármely területe színvonalának emelésében részt vállalók,
a szociálisan vagy egészségileg hátrányos helyzetű rétegek életminőségének javításán, az egészséges életmód közösségi
feltételeinek segítésén fáradozók tevékenységébe.
Az Alapító Okiratban foglaltak szerinti célját, közhasznú tevékenységét pályázatok kiírása útján valósítja meg, részben az
alaptőke hozamának felhasználása révén, részben pedig oly mértékig, amennyi adományt e célra kap és azt e célra fordítja.
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, önkormányzatoktól támogatást nem kapott;
vállalkozási bevételei nem voltak, ekként ilyen címeken költségei nem merültek fel.
Tisztségviselői munkabért, vagy egyéb pénzbeli vagy természetbeli juttatást nem kaptak.
Az Alapítványnak köztartozása nincs.
Az Alapítvány bevételi forrásai az adományok, a banki kamatok, illetve a befektetések hozamai voltak.
2004. évben támogatási célra tartós adományként négy budapesti közművállalattól összesen 20.500.000,- Ft-ot, az alapító
Budapest Banktól 10.000.000,- Ft-ot kapott, így támogatási célra 30.500.000,- Ft-tal rendelkezett. A Kuratórium az év
közbeni 17.194.000,- Ft tőkehozam-, illetve kamat bevételéből 7.990.000,- Ft-ot, valamint a támogatási célra kapott
30.500.000 Ft-ot, összesen 38.490.000 Ft-ot közhasznú felhasználásként, 159 pályázati kérelemben megfogalmazott cél
megvalósításának a támogatására fordította. Ez a 2004. évi összes (757) pályázó 21%-ának támogatását jelenti.
A kért támogatási igény összesen 467.396.208,- Ft volt.
A támogatott közhasznú tevékenységek 42%-át a fővárosi kulturális, szellemi és művészeti célok megvalósításának
elősegítése, 24%-át a műemlékvédelem és a kulturális örökség megóvásának támogatása teszi ki. Többek között néhány
értékes kiadvány, illetve folyóirat megjelentetést segítettük elő, és több szervezet működési gondjait enyhítettük. Az
egészségmegőrzésre, a rehabilitációs tevékenység elősegítésére, illetve a hátrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségének javítására az összes támogatás közel 15%-át juttatta a Kuratórium.
A Kuratórium a pályázatok értékelésénél, a támogatások odaítélésénél kiemelten fontos szempontként érvényesítette azt,
hogy a támogatás egyfelől a fővároshoz kapcsolódó értékteremtés, másfelől a szociális rászorultság kritériumait testesítse
meg, és közösségi célokat szolgáljon.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységének része az általa támogatott pályázók, illetve munkájuk megismerése és
elismerése. Ezért az alapítóval közösen, évente két rendezvény keretén belül – a médiumok bevonásával – ünnepélyes
keretek között rendezzük meg a nyertes pályázók fogadását, ahol mód nyílik szakmai eszmecserére is.
Az Alapítvány büszke arra, hogy hézagpótló közhasznú tevékenysége révén 2004. évben is olyan fővárosi célokért
tevékenykedők munkáját támogatta, akik/amelyek a főváros és lakói szellemi felemelkedését, közérzetének javítását
szolgálták, szolgálják.
Az Alapítvány – a támogatott pályázók nevében is – köszöni a Budapesti Távhőszolgáltató Rt., a Fővárosi Közterület Fenntartó Rt., a Fővárosi Csatornázási Művek Rt., a Fővárosi Vízművek Rt. és a Budapest Bank Rt. 2004. évi támogatását.
A közhasznú működéssel összefüggő további információk az Alapítvány székhelyén hozzáférhetők.
Budapest, 2005. május 25.
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