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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: „BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT” Alapítvány
székhely:

1138. Budapest Váci út 193. szám, A. 1.ép.

9.Pk.65.771/1991/1 11.Pk.65.771/91/24
11.Pk.65.771/1991/54
bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám:

1596

képviselő neve: Tarlós

István elnök és Ráday Mihály társelnök

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódva, ezek megvalósításáért pályázók támogatásával:
1./ Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító és egészségügyi szolgáltatások; rehabilitáció;
hozzájárulás orvosi műszerek beszerzéséhez;
2./ Együttműködés a családsegítésben, idős korúak gondozásában, otthonápolásában;
3./ Kulturális tevékenység, kulturális hagyományok, közösségek; alkotó- és előadó-művészeti értékek
létrehozása, megőrzése;
4./ Kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység; helytörténeti , helyismereti
kiadványok és rendezvények; műemléki és műemlék jellegű épületek rekonstrukciója, állagmegóvása;
5./ Épített-és zöld környezet védelme; városkép alakítása, játszóterek, zöld tetők stb.; energiatudatos
építészet;
6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés;
7./ Egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése; segítő társadalmi
tevékenység (hajléktalan és szegénysorsú személyek); önkéntes munka;
8./ Egészséges életmód: szabadidő- és munkahelyi sport, gyermek-és ifjúsági sport ; utánpótlás; szociálisan és
egészségileg hátrányos helyzetűek sportja;
9./ Fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében nyújtott szolgáltatások.
Az Alapítvány kuratóriuma 2017. évben, a közhasznú tevékenységével összhangban, az alapítványi célok
megvalósításaként, több száz pályázatot bírált el, és 60 pályázót részesített összesen 15.040.000 Ft
támogatásban. A Kuratórium egyhangú döntés alapján, olyan nonprofit kezdeményezéseket támogatott,
amelyeket a Főváros költségvetése nem tudott finanszírozni. Ezen kezdeményezések megvalósításával az
alapítvány elősegítette az alkotó- és előadó-művészeti ágak, a kultúra, a művelődés, a szellemi élet
szegmenseiben tevékenykedők céljainak megvalósítását, a fogyatékkal élők, a szociálisan és egészségileg
hátrányos helyzetű gyerekek és idősek problémáinak enyhítését. Támogatta az egészség megóvásában részt
vevő szervezetek munkáját, valamint az utánpótlás sportot és a szabadidős tevékenységet. Az Alapítvány
jelentős szerepet vállalt a tehetségek felkarolásában, az oktatás színvonalának emelésében. Hozzájárult, a
kulturális örökség megőrzéséhez, az épített értékek védelméhez, a helytörténeti kiadványok és rendezvények
megvalósításához.
Az alapítvány kuratóriuma a különböző alkotó- és előadó-művészeti ágakban 15 pályázót részesített 4,35
millió forint támogatásban. A művészeti ágak rendezvényein egy év alatt kb. 1300 érdeklődő vett részt.
A szellemi élet, az oktatás, a kultúra, a folyóirat- és könyvkiadás, valamint a kulturális és közösségi
rendezvények területéről pályázó 17 nyertesnek összesen odaítélt 4,7 millió Ft támogatással kb. 2500
embert értünk el.
A sport, az egészségmegőrzés, a fogyatékkal élők, az egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű rétegek
segítése érdekében tevékenykedő 9 pályázónak nyújtott 2,2 millió forint támogatás kb. 1000 főt érintett .
A főváros épített értékeinek, kulturális örökségének megóvását segítő kezdeményezések, építészeti,
helytörténeti kiadványok, városvédő rendezvények megvalósításában részt vevő 19 pályázó a 3,79 millió forint
támogatással kb. 900 fő volt érintett.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1./ 1997.évi CLIV.tv. az egészségügyről 35.§ (1)-(2);

2./ 2011.évi CCXI.tv. a családok védelméről 1§. 6 §;
3./ 1991.évi XX.tv. a helyi önkormányzat és szerveik… feladat- és hatásköreiről 121.§.a)-b)
4./ 2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatiról 13.§ (1) 7 és 23.§.(4) 13.
2001.évi LXIV.tv. a kulturális örökség védelméről 5.§.1;
5./ 1997.évi LXXVIII.tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A §. (2)
6./ 1997.évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről…. 17.§.(1)
7./ 2011.évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§.(4) 12;
8./ 2011.évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§.(4) 8, (5) 17;
9./ 1998.évi XXVI.tv. a fogyatékos személyek jogairól és egyenlőségének biztosításáról 21.§.
a)-g),
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

pályázókon keresztül a Főváros lakossága;
nonprofit szervezetek, önkéntesek, szociális munkások; karitatív szervezetek; baráti körök;
a fogyatékkal élők, az egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, családok, idősek;
egészségügyi intézmények ; alkotó- és előadó-művészeti csoportok és egyének; iskolás-korúak;
munkahelyi-, ifjúsági- , szabadidő- és utánpótlás sport; környezet- és városvédők; a kultúra, a
művelődés, a szellemi élet, a kutatás és oktatás különböző szegmensei.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 60 pályázó által kb. 5.700 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

38 nonprofit szervezet, 17 magánszemély, 5 műemléki védettség alatt álló társasház
támogatása révén kb. 10.200 fővárosi lakos részesült az alábbi szolgáltatásokból:
egészség-megőrzés, sport (pl. : önvédelmi sportok, utánpótlás nevelés (pl.: Sport a Családokért
Alapítvány),
beteg gyerekek (pl.Mosoly Alapítvány, művészetterápiás programok; Túróczi Éva játszható
műsorok kórházakban gyerekeknek); életmentő- és kórházi eszköz-beszerzés (Heim Pál Kórház;
Csontvelő Alapítvány); esélyegyenlőség elősegítése egészségileg hátrányos helyzetűeknek (pl.
Fényszóró Alapítvány karácsonyi koncertje; Astangajóga Alapítvány nyári jógatábor; Palánta
Alapítvány: Játszótéri mozgó bábszínház);
önkéntesek (Rajk László Kollégium: Civil napok);
művészeti, kulturális és ismeretterjesztő rendezvények (Hajós Alfréd-kiállítás, Kalligráfiai
kiállítás; Podmaniczky-kiállítás ); zenés versműsorok (pl. Arany 200. évforduló alkalmából);
vers-színház az iskolákban (Klemm Ildikó); koncertek (pl.: Belvárosi Ferences Templom
hangversenyei, Matuz Gergely, Szászvárosi Sándor koncertjei, Andor Ilona Kodály Kórus
Óbudán – a Zene Világnapja stb); néptánc-fesztiválok (Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes,
Bartók Együttes, Művészeti Egyetem SE Nemzetközi Táncfesztivál stb), színházi - és pódiumelőadások (Fészek Klub);
könyvkiadás (A Sziklakórház története¸Párttörténeti Intézet története; Báttaszéki Lajos Fővárosi
Zsánerképek; A Budakeszi úti Gaudiopolis; a Második Köztársaság; a Budai srácok 1956”
stb.); folyóirat-kiadás (pl.: Csillagszálló; Esély; )
közösségi rendezvények (pl.: Mesterségek Ünnepe; Népi hagyományok alkotó tábora; Pálferi
közösségi programok;);
tehetségek támogatása (Gábor Dénes-ösztöndíj); ingyenes érettségi felkészítő program
hátrányos helyzetű gyerekeknek (Studium Generale Alapítvány);
kulturális- és épített örökség védelme (Újpesti Városvédő Egyesület); , műemléki társasházak
felújítása ( Dr. Aczél Péter Városmajor u.54., . és I., VIII., XII. kerület); helytörténet (pl.: Rosch
Gábor: A Hegyvidék szobrai; PC Magister Alapítvány: Vajdahunyad sétány portrészobrai ; Ybl
Egyesület: VII. Szobor ünnep stb ); fiatalok az épített környezetért rajzpályázat (Hungaria Nostra).
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

10.000 e Ft

támogatás

Előző év

Tárgyév

10.000 e Ft

10.000 e Ft

Előző év (1)

Tárgyév (2)

0

0

0

0

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

10 334 e Ft

10.246 e Ft

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

Felhasznált vagyonelem megnevezése
Pénzeszköz

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Adomány
Alapítói támogatás
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

ebből:

E. normatív támogatás

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

10.334 e Ft

10 246 e Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15.367 e Ft

15.567 e Ft

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

15.367 e Ft

15 567 e Ft

K. Adózott eredmény

-5.034 e Ft

-5 321 e Ft

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek
száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Nem
Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Budapest, 2018. május 09.

Nem

Ráday Mihály társelnök, képviselő

