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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
II.
TARTALMI BESZÁMOLÓ
AZ ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(1997. évi CLVI Khtv.19 § 3. (g) alapján)
Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság által 1991. április 26-án 1596 sorszám alatt nyilvántartásba vett és azóta
folyamatosan működő nonprofit szervezet, melyet a Fővárosi Bíróság 11.Pk. 65.771/96/24 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 vesz részt:
- a főváros művelődésének, szellemi életének, a
kultúra,
a művészetek bármely területe
színvonalának emelésében;
- a nevelés, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés segítésében részt vállalók támogatásában,
- a szociálisan vagy egészségileg hátrányos helyzetű rétegek életminőségének, esélyegyenlőségének
javításban,
- egészségügy színvonalának, az egészséges életmód közösségi feltételeinek, a prevenciós és
rehabilitációs tevékenység eredményességének segítésén fáradozók tevékenységében.
- a főváros épített és természeti értékeinek, műemlékeinek, a kulturális örökség megóvása
védelmében.
Az Alapítvány célját, Okirata szerinti közhasznú tevékenységét a naptári félévek elején közzétett pályázati
kiírás útján benyújtott pályázatok - vissza nem térítendő pénzbeni - támogatásával valósította meg, részben
az alaptőke hozamának felhasználása révén, részben pedig oly mértékig, amennyi adományt e célra kapott.
Mint minden pályázati időszakban, 2010. évben is több száz kérelme érkezett az Alapítványhoz, mely
erőteljesen arra mutat rá, milyen széleskörű az a társadalmi igény, mely a pályázók színvonalas munkáiban
megfogalmazódik, és amely messze meghaladja a financiális lehetőségeiket.. A közel 1500 pályázó
támogatási kérelme 350 millió Ft-ot tett ki, az Alapítvány erre fordítható kerete 36 millió Ft. volt. A Kuratórium
közhasznú felhasználásként, az év közbeni tőkehozam-, illetve kamat bevételéből, valamint adományból 101
nonprofit szervezetnek 21.235.000,- Ft-ot, 22 egyéb szervezetnek 4.950.000,- Ft-ot, 41
magánszemély pályázónak 9.365.000,- Ft-ot - összesen 35.550.000,-Ft-ot fordított összesen 164
pályázó támogatására.
A támogatott közhasznú tevékenységek 50%-ában a kultúra, a szellemi, művelődési és művészeti
tevékenységek, illetve 7%-ában a képzési és tudományos programok megvalósítását segítettük elő. Az
össz-támogatás 18%-ával a kulturális örökség, az épített és természeti környezet megóvását, bemutatását,
illetve örökségvédelmi rendezvények megszervezését támogattuk. Az egészségmegőrzésre, a prevenciós és
rehabilitációs tevékenység elősegítésére, a szociálisan és társadalmilag hátrányos helyzetű rétegek
esélyegyenlőségének elősegítésére, az összes támogatás 24 %-át juttatta a Kuratórium.
A Kuratórium a pályázatok értékelésénél, a támogatások odaítélésénél kiemelten fontos szempontként
érvényesítette azt az elvet, hogy a támogatás egyfelől a fővároshoz kapcsolódó értékteremtés, másfelől a
szociális rászorultság kritériumait testesítse meg, és közösségi célokat szolgáljon.
Az Alapítvány vagyoni helyzete 2010. évben (részletesen „Számviteli beszámoló 2010” címen a honlapon
megtekinthető):
2010. évi nyitó vagyona 114.821.000,- Ft , összbevétele: 37.120.000,- Ft, összkiadása:
36.073.000,- Ft volt, ebből közhasznú támogatásként 35.550.000,- Ft-ot nyújtott; 2010. december 31én az Alapítvány saját vagyona: 115.868.000,- Ft volt, melyből 100 millió Ft fel nem használható
alaptőke, betétben.
Az Alapítvány eddigi működése során - 1991-2010 között -, összesen 645.045.680,- Ft
támogatást nyújtott 2558 pályázónak.
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, önkormányzatoktól támogatást
nem kapott; köztartozása nincs. Vállalkozási bevételei és SZJA 1%-ból bevétele nem volt.; az Alapítvány
tisztségviselői munkabért, vagy egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást az Alapítvány eddigi működése
során soha nem kaptak.
Az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az Alapító Okiratban meghatározottak szerint ülésezett.
Az Alapítvány – a támogatott pályázók nevében is – köszöni a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., a
Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt., a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt.
és a Budapest Bank Nyrt. 2010. évi, összesen 30 millió Ft adományát, melyet teljes mértékben
közhasznú tevékenységére, a pályázók támogatására fordított.

Az Alapítvány büszke arra, hogy hézagpótló és sokszegmensű közhasznú tevékenysége révén
2010. évben is olyan fővárosi célokért tevékenykedő szervezetek, magánszemélyek munkáját
támogatta, amelyek/akik a főváros és lakói szellemi felemelkedését, közérzetének javítását, a
hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának elősegítését, a színvonalas kultúra felkarolását,
a szellemi és kulturális értékek megőrzését szolgálták, szolgálják.
Az éves pénzügyi és tartami beszámolót tartalmazó közhasznúsági jelentést, annak részleteit és könyvelési,
bizonylati alátámasztását, az érvényes jogszabályok alapján a Felügyelő Bizottság, illetve a Kuratórium
ülésén (2011. március 31-én) felülvizsgálta és elfogadta, mivel megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy
az éves jelentés a vonatkozó jogszabályok és a számviteli elvek szerint készült el, a vagyoni és pénzügyi
helyzetről valós képet ad, és a pénzügyi beszámoló a tartalmi beszámoló adataival összhangban van.
Budapest, 2011. március 31-én
sk.
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a Kuratórium elnöke
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