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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A közalapítványok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 3.
§ (1) 4. b. értelmében olyan egyéb szervezeteknek minsülnek, amelyek beszámolási
kötelezettségének, beszámolót alátámasztó könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait
ugyanezen törvény 6. § (2) bekezdése értelmében a vonatkozó külön jogszabály és e törvény
alapján kormányrendelet szabályozza.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által alapított közalapítványok a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban:

Korm. rendelet) 7. § (1) alapján az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó
napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a Számv. tv.-ben és az e
rendeletben meghatározottak szerint kötelesek beszámolót készíteni.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja megerősíti, hogy a rendelet hatálya kiterjed a
Számv. tv. 3. § (1) bekezdésének 4. b. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül a
közalapítványokra. A 3. § (1) bekezdése szerinti az egyéb szervezetek közül a közalapítvány
a Számv. tv. előírásait az e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.
A rendelet kimondja, hogy az egyszerűsített beszámolót készítő egyszeres könyvvitelt
köteles vezetni, de a szervezet áttérhet a kettős könyvvitelre — saját elhatározása alapján bármelyik üzleti év január 1-jével.
Az eredmény kimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések alapján a Korm. rendelet 27. §a alapján a kettős könyvvitelt vezető köztestületnek, közalapítványnak a bevételeit legalább
az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és
pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. Az egyéb bevételeken belül
részletezni kell a tagdíjak, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott támogatások
összegét.
A közalapítványok alapító okiratai tartalmazzák, hogy azok kuratóriumai kötelesek az
alapítványok tevékenységéről évente a gazdasági év lezárását követően írásban, valamint a
Képviselő-testület részére annak ülésén szóban is beszámolni.
A Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
alapján 2019. évre 3 000 000 Ft támogatást kapott. A tárgyévi záró pénzkészlete 7
431 789 Ft. A Népjóléti Közalapítvány kuratóriuma 2020. július 15-én megtárgyalta és
elfogadta a 2019. évi tevékenységről szóló éves beszámolóját.
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján 2019.
évre költségvetési támogatásként 10 000 000 Ft-ot kapott. A tárgyévi záró pénzkészlete
7 300 869 Ft. A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kuratóriuma 2020. június 17-én
megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi tevékenységről szóló éves beszámolóját.
A Budai Vároltalmazó Közalapítvány a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján 2019.
évre költségvetési támogatásként 5 000 000 Ft-ot kapott. A tárgyévi záró pénzkészlete
14 351 108 Ft. A Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriuma 2020. június 11-én
megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi tevékenységről szóló éves beszámolóját.
A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14) önk. rendelet alapján
2019. évre 5 000 000 Ft támogatást kapott. A Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriuma
még nem fogadta el a 2019.évi beszámolóját. így az, annak elfogadása után, külön
előterjesztésben kerül a tisztelt képviselő-testület elé.

A közalapítványok 2019. évi tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót, egyszerűsített
beszámolót, valamint könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgáló ellenőrizte, valamint a 3
közalapítvány ellenőrző bizottsága megtárgyalta és elfogadta.
A közalapítványok egyszerűsített beszámolóit az Országos Bírósági Hivatalnál 2020.
augusztus 31. napjáig kell letétbe helyezni.
A letétbe helyezésre kerülő iratok másolata a Képviselő-testület tagjai részére hivatali
ügyfélfogadási időben megtekinthető a Gazdasági Iroda 213-as szobájában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületé
.../2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat által alapított Budapest I. kerületi Népjóléti
Közalapítvány
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány - és a Budai
Vároltalmazó Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány 2019. évi beszámolóját
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Márai
Sándor Kulturális Közalapítvány 2019. évi beszámolóját
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budai
Vároltalmazó Közalapítvány 2019. évi beszámolóját
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3. Mellékletek

1. melléklet: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány 2019. évi beszámolója
2. melléklet: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 2019. évi beszámolója
3. melléklet: Budai Vároltalmazó Közalapítvány 2019. évi beszámolója

1. melléklet

BESZÁMOLÓ
2019. évi tevékenységről

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2020. július 15-i ülésén.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány
Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-18-082308
Statisztikai száma: 18082308-8899-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód
8899

Tevékenység megnevezése
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az alapítvány tevékenysége Budapest I. kerületében a lakossági egészségügyi ellátás és a
szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási
formák bevezetésének támogatása. Ehhez kapcsolódik egy egészségügyi és szociális térkép
készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos
kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapítók: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I.
kerületi Önkormányzata
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Közalapítvány neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány
Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet
Alapítási idő: 1995. december 23.
Induló, jegyzett tőke: 310.000,- Ft.

2

1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapítók:
-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

-

Dr. Baranyai Árpád

1014 Budapest, Úri u. 32. A. ép. I. 3.

-

Dr. Gallowich Margit

1015 Budapest, Csalogány u. 26.

-

Szeleczky Szilárd

1015 Budapest, Batthyány u. 31

-

Dr. Takács Judit

1013 Budapest, Attila u. 25.

-

Vecsey András

1013 Budapest, Döbrentei u. 11.

Az alapítók akként rendelkeznek, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári
Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapítók hatáskörei:

Az Alapítók hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium
elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, ezen
szervek tagjainak a díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének
visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, a közalapítvány
megszűnése esetén határozathozatal a megszűnt közalapítvány vagyonának a közalapítvány
céljához hasonló módon történő felhasználásáról, valamint amit jogszabály az Alapítók
hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és
védelmére az Alapítók hat tagú Kuratóriumot hoztak létre, amely tagokból legalább két tagnak
belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A
Kuratórium tagjai: elnök, 5 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozatlan időre szól és az erre
vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapítók a kuratóriumi tagok személyében
bekövetkezett változásokat jogosultak bejelenteni a Közalapítvány nyilvántartásba vételét
elrendelő bíróság felé. Az Alapítók, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását
veszélyben látják, jogosultak a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének
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visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az
Alapítók visszahívhatják a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.

A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített
módon történő kezelése és felhasználása során döntenek a közalapítványi vagyon terhére történő
juttatásokról, gondoskodnak a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok elfogadó
nyilatkozatának nyilvántartásáról, a közalapítvány gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos
döntések meghozataláról és azok nyilvántartásáról. Évente beszámolnak a közalapítvány
működéséről az alapítók felé és a gazdálkodás legfontosabb adtainak nyilvánosságra hozataláról,
valamint gondoskodnak az alapító okirat módosításakor annak az Önkormányzat hivatalos
lapjában történő közzétételéről.
A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében
önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt
tarthatnak.
Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet
igénylő munkáért a munkát végzőt - közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és
költségtérítés illeti meg.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Balicza Iván

1014 Budapest, Úri u. 12. 4/a

Tagok:
Nagypál Gábor

1014 Budapest, Balta köz 1.

Dr. Kiáltossy Emília

1012 Budapest, Várfok u. 8. II/3.

Pusztainé Serényi Katalin

1033 Budapest, Hévízi út 8/d. 2.em.l0.

Frankó András

8085 Vértesboglár, Petőfi u. 63.
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1.3.3. Ellenőrző Bizottság

Az Alapítók a Kuratórium működésének ellenőrzésére öt tagú Ellenőrző Bizottságot hoztak létre,
amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre. A Bizottság tagjai
jogosultak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt venni.

Ellenőrző Bizottság hatásköre:

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Alapítók részére végzi, tevékenységéről évente
beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapítók elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni,
ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel
megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól
felvilágosítást és jelentést kérhetnek.
Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében törvénytelenséget
tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok,
hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az
Alapítók egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletet ellátó illetékes
ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.
Az Ellenőrző Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját
ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével
hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapítók 4 évre bízták meg feladataik ellátására. A megbízatás
lejártával az Alapítók jogosultak a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására
felkérni.

Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői:
Elnök: Dr .Nemere Gyuláné

1026 Budapest, Pasaréti u. 110.

Tagjai: Dr. Bölcs Judit
Velich Katalin

1011 Budapest, Iskola u. 38-42.
1013 Budapest, Attila u. 10.
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2. A Közalapítvány célja:
Az Alapítvány célja Budapest I. kerületében a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális
gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák
bevezetésének támogatása.
Ezen belül szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezése és támogatása, krónikus
betegek gondozásának elősegítése, egészségügyi rehabilitáció támogatása, családvállalás
támogatása, üdültetés szervezése, hajléktalan-ellátás támogatása, időskorúak gondozása,
hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi támogatása.
Mindehhez kapcsolódik egy egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti
ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok,
felmérések támogatása.
3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:
Induló tőkéje: 310.000,- Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány
működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és
a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatóak.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban
meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel
nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás
devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány
másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó
jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a
felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.
A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez szükséges hitelt csak olyan mértékben
vehet fel, amely nem veszélyezteti a közalapítvány közhasznú tevékenységét.
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4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa
4.1. Alapvető információk
A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.
A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2020. december 31-ben határozta meg.
Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel
Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés
4.2. A beszámoló választott formája
Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:
A típusú A beszámoló összevontsága: éves beszámoló.
Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:
A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: összköltség eljárás.
4.3. A beszámolási időszak
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.
4.4. Könyvvizsgálat
A

közalapítvány

könyvvizsgálatra

kötelezett.

A

kuratórium

a

Közalapítvány

éves

beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót választott egy éves időtartamra.

A Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány könyvvizsgálója:

Társaság neve: AGO Könyvvizsgáló Adó Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Facsemete u. 10.
Kamarai nyilvántartási száma: 001052
Személyében felelős könyvvizsgáló: Földi Gyula könyvvizsgáló
Kamarai nyilvántartási száma: 003226

A Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány a tárgy üzleti évben 57.150,- Ft-ot számolt el a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására. Egyéb bizonyosságot
nyújtó és nem könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétel nem volt.
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II. BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL
Az Alapító a Budavári Önkormányzattól 2019. évre költségvetési támogatásként 3.000.000 Ft-ot
költségvetési támogatást kapott, az egyéb kapott kamatok bevétel jogcímen 856 Ft állt
rendelkezésére.
2019.évi Adó 1%-ból beérkezett támogatás a Nav-tól 38 301,-Ft.
Összbevétel: 3.046.357,-Ft.
A Közalapítvány céljainak megfelelően 2019. évben az alábbi szervezetek, intézmények részére
biztosított támogatást:
Sorsz.
1.
2.

Támogatott szervezet
Budavári Evangélikus Egyház - Ifj. tábor
Budavári Szociális És Gyermekjóléti Szóig. Központ
Összesen:

Összeg
500 000
237 300
851 500

1. Budavári Evangélikus Egyház - Ifj. tábor
„Nyári tábor költségeinek céljára” nyújtott be pályázatot a Budavári Evangélikus
Egyházközös ség.
Szállás költséget fedezett az 500.000,-Ft összegű támogatás.
2019.06.24-30-ig tartott Szigetszentmártonban, a Mártoni Táborban 70 fő vett részt.
A délelőtti foglalkozások a gyermekeknek, Ézsaú és Jákob történetére építették fel, a
fiataloknak pedig az általuk előre megfogalmazott témák képezték a beszélgetés, és a
tanítás alapját.
Az igei üzeneteket lelkészek, teológusok és hitoktatók tolmácsolták a résztvevőknek
Délutáni programok a játék, vetélkedő, sportolás jegyében zajlottak.
Volt frizbi verseny, zászlósjáték, óriás torpedós vetélkedő, foci, sorversenyek,
csocsóbajnokság, bibliai foci, vízi csata, strandolás és kenuzás a Soroksári Dunán.
Minden résztvevő kapott egy Bibliaolvasó Útmutatót, és a napi igék elolvasása és
megtanulása volt az egyik napi feladat.
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2. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ programjával, akcióival minél
szélesebb körben próbálja elérni a segítségére szoruló családokat, egyéneket.
A támogatási kérelem 7 programot tartalmaz, amely a családokat, fiatalokat, idősek részére
nyújtana programokat.
Programok:
1. Vigonc program
2. Mézeskalács program
3. Közös kézműves foglalkozás
4. Irodalomterápia idősek, pszichiátriai betegek számára
5. Társasjátékokkal a demencia megelőzéséért
6. Könyvklub
7. Színészlegendák című pályázat

A generációk közötti kapcsolatok erősítését, a különböző problémákkal küzdő csoportok közötti
együttműködés javítását célozza meg a program
A fiatalok esetében pedig a fokozott figyelmet a 8-10 évesek beileszkedési nehézségekkel küzdő
gyermekek számára és kicsit elérni az olvasás iránt érdeklődő befelé forduló kamaszokat.

Megvalósítására irányult, mint a „Család és gyermekjólét”, valamint az „Idősellátás” c
programok. Az Alapítvány kuratóriuma többségi határozattal úgy döntött, hogy a „közöségi
programok lebonyolításához” című programját 351 500,- Ft-al támogatja. A program célja,
olyan foglalkozásokat szervezzenek a rászorulók számára, melyek összehozzák a családokat,
mintát és élményt nyújtanak. Generációk közötti kapcsolatokat erősítsen, valamint idősbarát
szemléletet nyújtson.

Összegzés:
A pontos és rendezett elszámolások azt tükrözik, hogy a programokra nyújtott támogatások nem
voltak hiábavalók és valóban meg is valósultak. A Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány
által adott támogatások nemes célt szolgáltak, a támogatás által megrendezésre került programok
találkozási pontokká váltak, emellett egyre jobban erősödött az önkéntesség kultúrája, az
eredményes pályázatokon való részvétel, az idősek közösségi és szociális részvételének erősítése
és elfogadása, érzékenyítése.
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Az alapítvány működési költségei 575 474,-Ft tettek ki. A működési kiadás összeg tartalmazza a
könyvvezetési és könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási
díjat, az ezután fizetendő bérjárulékokat és a bankköltséget.
A támogatások kiadása összesen: 851 500,-Ft összeg volt.
Az Alapítvány megfontoltan, jól gazdálkodott, nyereséggel zárta a 2019-as évet.
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II/l. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ
Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása
2019. évi eredmény levezetése
Bevételek
Alapítóktól kapott támogatás
Vállalkozóktól kapott támogatás
Kapott banki kamatok
Különféle egyéb bevételek

Összesen

3 000 000 Ft
7 200 Ft
856 Ft
38 301 Ft

3 046 357 Ft
Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások
Adott támogatások
Budavári Evangélikus Egyház
Budavári Szociális És Gyermekjóléti
Szóig. Központ

Összesen

2. Működési költségek

500 000 Ft
351 500 Ft

851 500 Ft

Közhasznú tevékenység
Bevétel
Kiadás

3 046 357 Ft
1 426 974 Ft

2019. évi eredmény

1 619 383 Ft

Pénzkészlet 2019. december 31-én
Pénztár
Elszámolási betétszámla
Lekötött betétszámla
Átvezetési számla
Összesen

0 Ft
7 431 789 Ft
0 Ft
Ft
7 431 789 Ft

Budapest, 2020.05.19.
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Számviteli, könyvvizsgálói díj
Bérleti díjak

182 875 F?1

Banki költségek
Megbízási díj (bérköltség)
Szociális hozzájárulási adó
19,5%
Szakképzési hozzájárulás 1,5%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás

24 824 Ft
305 890 Ft

Összesen

0 Ft

57 296 Ft
4 589Ft
0 Ft

575 474 Ft

2. melléklet

BESZÁMOLÓ
2019. évi tevékenységről

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2020. június 17.-1 ülésén.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

Márai Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-18-081682
Statisztikai száma: 18081682-9499-569-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód

Tevékenység megnevezése

9499

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány Budapest I. kerületi művészeti és kulturális tevékenységek kibontakoztatásának
elősegítése, olyan művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és
erkölcsi támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak, és otthont
nyújtanak irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros
I.kerületi Önkormányzata
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Közalapítvány neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet
Alapítási idő: 1995. december 21.
Induló, jegyzett tőke: 2.800.000,- Ft
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1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapító

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat az Önkormányzat képviselőtestülete
gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium
elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, ezen
szervek tagjainak a díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének
visszahívása az alapítvány céljának veszélyeztetése esetén, valamint amit a jogszabály az Alapító
hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

Az alapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére
az Alapító hét tagú Kuratóriumot hozott létre, A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A
Kuratórium tagjai: elnök, 6 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozatlan időre szól. Az Alapító
a

kuratóriumi

tagok

személyében

bekövetkezett

változásokat jogosult

bejelenteni

a

Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé.

A Kuratórium hatásköre:

Az alapítvány köteles vagyonával, gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntésekről,
nyilatkozatok nyilvántartásáról gondoskodni, évente beszámolni az alapító felé a működéséről,
valamint a gazdálkodás legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.
A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében
önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt
tarthatnak.
Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet
igénylő munkáért a munkát végzőt - közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és
költségtérítés illeti meg.
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A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: dr. Szakály Sándor

1034 Budapest, San Marco u. 28-30.

Tagok:
dr.Bakó Károlyné

1118 Budapest, Számadó u. 10./IV.

Baranyay László Elemér

1015 Budapest, Batthyányi u. 14.

Kelemen László

1011 Budapest, Batthányi tér 4.

Szalóky Károly

1012 Budapest,

Sediánszky János

1014 Budapest, Tigris u. 34.

Hergár Jenőné Stróbl Krisztina

1014 Budapest, Balta köz 4.

Várfok u.

14.

IV.

em.

26.

1.3.3. Ellenőrző Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hozott létre,
amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre.

Ellenőrző Bizottság hatásköre:

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente
beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni,
ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel
megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól
felvilágosítást kérhetnek.
Amennyiben a gazdálkodás körében jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek
a

Kuratórium

figyelmét

írásban

felhívni

a

feltárt

szabálytalanságok,

hiányosságok

megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű
értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé
bejelentést foganatosítani.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapító 4 évre bízta meg feladataik ellátásával. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A megbízatás lejártával az Alapító jogosult a bizottság
tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.
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Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői:
Elnök: Legény Kinga
Tagjai: Perjés Yvett
Dr. Gáspár J. Zoltán
Bábszki Lászlóné

1014 Budapest Úri u. 47.
2012 Budapest, Zuhatag sor 4..
1121 Budapest, Rácz Aladár út 36.
1011 Budapest, Ponty utca 2. V/3.

2. A Közalapítvány célja:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kerületében a helyi közművelődési tevékenység
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése,
életművének feldolgozása. Az I. kerületi, valamint a főváros irodalmi, művészeti értékeinek
megőrzése, megismertetése és közkinccsé tétele, irodalmi szalon és kulturális kaszinó
létrehozása.
E mellett olyan a kerülethez kötődő tehetséges fiatalok képzése, támogatása, és jutalmazása,
művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi
támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak, és otthont nyújtanak
irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek.

3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:
Induló tőkéje: 2.800 E Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány
működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és
a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatóak.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban
meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel
nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás
devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány
másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó
jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a
felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.
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4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa
4.1. Alapvető információk
A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.
A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2019.12.31.-ben határozta meg.
Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel
Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés
4.2. A beszámoló választott formája
Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:
A típusú A beszámoló összevontsága: éves beszámoló.
Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:
A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: összköltség eljárás.

4.3. A beszámolási időszak
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.
4.4. Könyvvizsgálat
A

közalapítvány

könyvvizsgálatra

kötelezett.

A

kuratórium

a

Közalapítvány

éves

beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót választott egy éves időtartamra.

A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány könyvvizsgálója:

Társaság neve: AGO Könyvvizsgáló Adó Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Facsemete u. 10.
Kamarai nyilvántartási száma: 001052
Személyében felelős könyvvizsgáló: Földi Gyula könyvvizsgáló
Kamarai nyilvántartási száma: 003226

A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány a tárgy üzleti évben 57.150,- Ft-ot számolt el a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására. Egyéb bizonyosságot
nyújtó és nem könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétel nem volt.
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II. BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Alapító Budavári Önkormányzattól a 2019. évre költségvetési támogatásként 10.000.000,Ft-ot kapott, az előző évi maradványérték és egyéb kapott kamatokkal 5.348.242
,- Ft állt rendelkezésére az Alapítványnak, melyből összesen: 6.710.000,- Ft használt föl
támogatásokra.
A Közalapítvány kurátorijainak döntése alapján a támogatások következő módon kerültek
felhasználásra:

1.

Márai Irodalmi Szalon

A közalapítvány 2019. évben is elkülönítette a Márai Sándor nevével fémjelzett, rendkívül
sikeres „Márai irodalmi szalon” rendezvénysorozat megrendezéséhez szükséges 3.500.000,forintos összeget, a korábbi évek tapasztalataira hagyatkozva, amely összeg a közszereplők és a
rendezvény költségeit tartalmazta és melynek egyhavi átlagos keretösszege 350.000 Ft.
A Budavári Irodalmi Szalon megrendezése minden évben Szigethy Gábor művész úr által
valósul meg. Az általa szervezett rendezvények az I. kerületi Úri utcában zajlanak, amely terem
bérleti díjáért külön nem kell fizetni, mivel a terem a Budavári Önkormányzat tulajdonában áll,
így az egyhavi átlagos keretösszeget teljes egésze a rendezvény költségeire fordítható.
Az irodalmi szalon 2018. január 26-án ünnepelte működésének 13 éves jubileumát neves
művészekkel, előadókkal, írókkal. Munkájuk célja a kezdetektől fogva nem változott - bemutatni
Magyarország szellemi értékeit.
A sokszínűségre törekedve vendégeik között voltak a nagyközönség számára ismeretlen,
de hivatásuk, személyiségük miatt izgalmas emberek és országosan ismert művészek,
politikusok, egyházi személyiségek. A fiatal tehetségek felkarolására a szalon bemutatkozási
lehetőséget nyújtott fiatal, még tanulmányaikat folytató vagy pályakezdő színészeknek,
zenészeknek. A „szellem emberein” kívül időnként a meghívottak között egy-egy szakma kiváló
képviselői vettek részt, akik szenvedélyesen és magas színvonalon működnek a maguk
választotta területen. A vendégek között volt már hentes-, papírmerítő, mézeskalács készítő,
cukrászmester is.

A szalon rendezvényeire szóló meghívók csak részben tájékoztatnak arról, ami valójában
történik a meghirdetett Márai irodalmi szalon délutánján 17-19 óra között a Budavári
Önkormányzat Úri

utcai

dísztermében.

A

másfél

órás

„főműsort”

egy-egy

félórás
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dokumentumfilm vetítése követi. A „szalon jelleget” az is biztosítja, hogy a műsor után egy-egy
pohár bort és a La Fiesta Pary Service jóvoltából egy-egy falatot kap minden látogató, és
szellemi élményüket ezek kíséretében beszélhetik meg egymással a jelenlevők.

2. Márai Zenei Szalon

A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány másik sikeres és immár hagyományossá vált
rendezvény sorozata a „Márai Zenei Szalon” melynek költségeit ebben az évben is biztosította
a Márai Közalapítvány 2.070.000,- Ft összegben és melynek egyhavi átlagos keretösszege
230.000,- Ft.

Szilasi Alex zongoraművész nevével fémjelzett Budavári Zenei Szalonnak a

Táncsics Mihály utcában lévő Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet épülete
biztosítja a megfelelő helyszínt a koncertsorozatokra. A rendezvény költségeit teljes mértékben
az alapítvány biztosítja, mely magába foglalja a terembérleti díjat, a kapcsolattartást,
útiköltségeket, audió előkészítéseket, hangfájlok és jogdíjak, fellépési díjak, próbák díjait a
fellépőkkel, esetleges hangszerszállítási költségeket és nem utolsó sorban a fellépő művészek
honoráriumát.
A rendezvénysorozatnak a 2019. évben is nagy sikere volt, összesen 9 hónapon át, havi egy
alkalommal, minden hónap második keddjén szórakoztatta a nagyérdemű közönséget. A nagy
sikerre való tekintettel, néhány alkalommal sajnos be kellett zárni az intézet kapuit az előadás
kezdetekor, mert több vendéget már nem bírt befogadni a helyszín. A Szalon programtervezete a
2019. esztendőben is nagyon színes, változatos, sokak számára szellemi épülést és örömet jelentő
volt. A palettát gyönyörű előadások és neves művészek tarkították - kezdődött a tánctörténeti
előadásokkal a barokk táncoktól egészen a 20. század legnépszerűbb ritmusáig, aztán a folytatás
a 19. századi német romantika dalköltészete és annak irodalma hangzott el szoprán művészektől,
ezt követte a nemzetek himnuszai című előadás, ahol négy különböző aspektusból szólaltak meg
különböző országok himnuszai.

3. Hajózzon a magyar irodalommal

Az írott Szó Alapítvány és a Márai Sándor Közalapítvány közös szervezésében 2019. évben is
megrendezésre került az ún. „Hajózzon a magyar irodalommal” című program, amelynek
költségeihez 750.000,- Ft-al járult hozzá a Közalapítvány. A közös program célja, hogy felhívja
a közvélemény figyelmét az írott kultúra, az értékeket közvetítő szépirodalom és azon belül a
folyóiratok pótolhatatlan szerepére, melyet Ünnepi Könyvhét keretében egy hajóút során
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irodalmi műsor keretében mutattak be. A rendezvény Budapest nevű, egy 450 férőhelyes hajón
került megrendezésre, melynek három órás bérleti díja 504.000,- Ft, az előadás szervezési,
fellépési és marketingköltségek továbbá havonta 230.000,- Ft-ba kerültek. Kiemelten azokat a
müveket, kortárs szerzőket, könyvújdonságokat mutatták be, amelyek létrehozását az írott Szó
Alapítvány támogatta. A rendezvény népszerűsége töretlen, a 2019-os évi rendezvényen közel
háromszázan vettek részt, így elmondható, hogy az egyik leglátogatottabb író-olvasó
találkozójává nőtte ki magát és a Márai Sándor Közalapítvány egy igen nemes célt szolgál
támogatásával.

4. „Márai Sándor halálának 30. évfordulója alkalmából előadás megrendezése” céljára
A Budavári Önkormányzat irodalmi emlékest sorozattal tiszteleg Márai Sándor írói nagysága
előtt halálának 30. évfordulója alkalmából az Iskola utcai Jókai Anna Szalonban. A 2019-es
évadban a gazdag életművet tematikus feldolgozásban havi egy alkalommal, szeptembertőljúniusig tart a közönség előtt Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték gondozójának
összeállításában és bevezető előadásával. A felolvasó esteken az író műveit Hirtling István
színművész szólaltatja meg, melyeket vetítéssel és zenei részletekkel teszünk élményszerűbbé.
Az előadás sorozat híre eljutott az Egyesült Államokbeli San Diego magyar közösségéhez is, és
meghívást kaptak, melyben kifejezték, szeretnék Márai Sándor életművéről szóló előadásukat
februári megemlékezésük alkalmával bemutatni az ott élő magyarság körében, az író
utolsó lakóhelyén.
Ezáltal lehetőség kínálkozik a Los Angeles-i magyarság számára is bemutatni ezen előadást.
Ezen eseményhez, Hirtling István és Mászáros Tibor útiköltségét támogatta 390.000,-Ft
összegben.

Az alapítvány működési költségei 1.338 181,- Ft és a támogatási kiadások 6.710.000,-Ft. A
működési kiadás összeg tartalmazza a könyvvezetési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs
munkákért kifizetett megbízási díjat és járulékait, valamint a bankköltséget.
A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat
adataival.
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II/l. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása
2019. évi eredmény levezetése
Bevételek
Alapítótól kapott támogatás
Vállalkozóktól kapott támogatás
Kapott banki kamatok
Különféle egyéb bevételek
Állami ktgvetésből kapott támogat.
Összesen

10 000 000 Ft
-Ft
809 Ft
-Ft
-Ft
10 000 809 Ft
Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások
Adott támogatások
írott Szó Alapítvány
Márai Irodalmi Szalon
Márai Zenei Szalon

2. Működési költségek

750 000 Ft
3 500 000 Ft
2 070 000 Ft

Hirtling István

390 000 Ft

Összesen

6 710 000 Ft

Számviteli, könyvvizsgálói díj
Bérleti díj (Zenei Szalon)
Banki költségek
Megbízási díj (bérköltség)
Szociális hozzájárulási adó
19,5%
Szakképzési hozzájárulás 1,5%

Összesen

433 712 Ft
504 000 Ft
46 931 Ft
294 125 Ft
55 001 Ft
4 412 Ft

1 338 181Ft

Közhasznú tevékenység
Bevétel
Kiadás

10 000 809 Ft
8 048 181 Ft

2019. évi eredmény

1 951 908 Ft

Pénzkészlet 2019. december 31-én
Pénztár
Elszámolási betétszámla
Lekötött betétszámla
Összesen

0 Ft
7 300 869 Ft
-Ft
7 300 869 Ft

Budapest, 2020. 05.19.

10

3. melléklet

BESZÁMOLÓ
2019. évi tevékenységről

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2020.június 11.-i ülésén.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

Budai Vároltalmazó Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány
Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-18-081871
Statisztikai száma: 18081871-7421-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód
9499

Tevékenység megnevezése
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány tevékenysége a Budai Vámegyed épületegyüttese (elsősorban a Halászbástya és
környéke, a várfalak, barlangok és épített környezetük), mint a világörökség része
megmentésének, az elmúlt történeti korok építészeti és történeti emlékei feltárásának és
bemutatásának, a kutatások eredményei közzétételének támogatása, valamint Budapest I.
kerülete történelmi hangulatának visszaállítása, film és könyv alakú megőrzése, a helytörténeti
kutatások támogatása és a fenti tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése,
lebonyolítása.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I.
kerületi Önkormányzata
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Közalapítvány neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány
Az alapítvány jogállása: Nem közhasznú szervezet
Alapítási idő: 1995. június 2.
Induló, jegyzett tőke: 200.000,- Ft.
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1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapító:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári
Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium
elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása. Továbbá e
szervek tagjainak díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének
visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, döntés a közalapítvány
jogutód nélküli megszüntetéséről, a közalapítvány megszűnése esetén határozathozatal a
megszűnt közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljához hasonló módon történő
felhasználásáról, valamint amit jogszabály egyébként az Alapító hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és
védelmére az Alapító hét tagú Kuratóriumot hozott létre, amely tagokból legalább két tagnak
belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A
Kuratórium tagjai: elnök, plussz 5 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozatlan időre szól és az
erre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapító, amennyiben a Közalapítvány
céljainak megvalósulását veszélyben látja, jogosult a Kuratórium egészének visszahívására. A
Kuratórium egészének visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az Alapító visszahívhatja a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának
lejárta előtt is.

A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának és céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített módon
történő kezelése és felhasználása során döntés a közalapítványi vagyon terhére történő
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juttatásokról, gondoskodás az alapító okirat, illetve a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági
tagok elfogadó nyilatkozatának nyilvántartásáról. A közalapítvány kuratóriumának hatásköre
gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések meghozatala, évente történő beszámolás
a közalapítvány működéséről az alapító felé és a gazdálkodás legfontosabb adtainak
nyilvánosságra hozatala, valamint gondoskodás az alapító okirat módosításakor annak az
Önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételéről.
A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében
önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt
tarthatnak.
Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet
igénylő munkáért a munkát végzőt - közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és
költségtérítés illeti meg.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Schulek János

1121 Budapest, Budakeszi út 34/c.

Tagok:
Pálffy László

1014 Budapest, Fortuna u. 9.

Baliga Kornél

1016 Budapest, Tigris u. 59.

Sebestyén József

1016 Budapest, Krisztina krt. 69.

Dr. Müller Ferenc

1124 Budapest, Levendula u. 6.

Dr. Janotti Judit

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 42.

Ellenőrző Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére öt tagú Ellenőrző Bizottságot hozott létre,
amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre.

Ellenőrző Bizottság hatásköre:

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente
beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni,
ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel
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megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól
felvilágosítást kérhetnek. Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében a
jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban
felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság
nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi
felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.

Az Ellenőrző Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját
ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. A Bizottság határozatképes, ha legalább az elnök és
két tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Bizottság tagjai e
tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak.

Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői:
Elnök: Csapodi Kristóf

elnök

Tagjai: Dr. Cserháti Gábor Lászlóné
Holvay Péter

1014 Budapest, Fortuna u. 23.
1014 Budapest, Táncsics u. 23.
1016 Budapest, Tigris u. 21.

2. A Közalapítvány célja:

Az alapítvány célja a Budai Vámegyed épületegyüttese (elsősorban a Halászbástya és környéke,
a várfalak, barlangok és épített környezetük), mint a világörökség részének megmentése, az
elmúlt történeti korok építészeti és történeti emlékeinek feltárása és bemutatása, a kutatások
eredményeinek közzététele. Ezen túlmenően Budapest I. kerülete történelmi hangulatának
visszaállítása, megőrzése az eljövendő generációk számára, film és könyv alakú megjelenítése
határainkon belül és azon túl is, a helytörténeti kutatások támogatása, ösztöndíjak adományozása
a kutatók részére és a fenti tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése,
lebonyolítása, a múlt örökségének megismertetése és közzététele. Ezen célok elérése érdekében
tudományos, kulturális, műemlékvédelmi és épített örökség megóvási tevékenység folytatása.
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3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:
Induló tőkéje: 200.000,-Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány
működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és
a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatóak.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban
meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel
nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás
devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány
másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó
jövedelemmel is gyarapíthatja. A vállalkozás eredményeként létrejött vagyon csak a
közalapítvány céljaira és a közalapítvány működtetésére használható fel. A közalapítvány
törzsvagyonát és a közalapítvány javára történő felajánlásokat a vállalkozási tevékenység
pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.
4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa
4.1. Alapvető információk
A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.
A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2019. április 16-ban határozta meg.
Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel
Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés
4.2. A beszámoló választott formája
Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:
A típusú A beszámoló összevontsága: éves beszámoló.
Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:
A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: összköltség eljárás.
4.3. A beszámolási időszak
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.
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4.4. Könyvvizsgálat
A

közalapítvány

könyvvizsgálatra

kötelezett.

A

kuratórium

a

Közalapítvány

éves

beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót választott egy éves időtartamra.

A Budai Vároltalmazó Közalapítvány könyvvizsgálója:

Társaság neve: AGO Könyvvizsgáló Adó Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Facsemete u. 10.
Kamarai nyilvántartási száma: 001052
Személyében felelős könyvvizsgáló: Földi Gyula könyvvizsgáló
Kamarai nyilvántartási száma: 003226

A Budai Vároltalmazó Közalapítvány a tárgy üzleti évben 30.000,- Ft-ot számolt el a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására. Egyéb bizonyosságot nyújtó és nem
könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétel nem volt.

II. BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Alapító a Budavári Önkormányzattól a 2019. évre költségvetési támogatásként 5.000.000,Ft-ot kapott, melyből ebben az évben nem történt közcélú támogatás.
Kiadása 1.161.776,- Ft volt, amit csak kizárólag működésre, és támogatásra költött az
Alapítvány, (könyvvizsgálói díj, megbízási díj, bérjárulékok, bankköltségek).
Mérleg szerinti eredménye 3.845.868,- Ft nyereség.
A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat
adataival.
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II/l. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ
Budapest I. kerületi Vároltalmazó Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása
2019. évi eredmény levezetése
Bevételek
Alapítótól kapott támogatás
Vállalkozóktól kapott támogatás
Kapott banki kamatok
Különféle egyéb bevételek
Állami ktgvetésből kapott támogat.
Összesen

5 000 000 Ft
-Ft
1 550 Ft
6 094 Ft
-Ft
5 007 644 Ft
Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

2. Működési költségek

Adott támogatások
600 000 Ft
0 Ft

Német Evangélikus Gyülekezet

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Összesen

600 000 Ft

Közhasznú tevékenység
Bevétel
Kiadás
2019. évi eredmény

5 007 644 Ft
1 161 776 Ft
3 845 868Ft

Pénzkészlet 2019. december 31-én
Pénztár
Elszámolási betétszámla
Bank forgalom átvezetési számla
Összesen

-Ft
14 351 108 Ft
Ft
14 351 108 Ft

Budapest, 2020.05.20.
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Számviteli, könyvvizsgálói díj
Banki költségek
Megbízási díj (bérköltség)
Szociális hozzájárulási adó
19,5%
Szakképzési hozzájárulás 1,5%

Összesen

165 000 Ft
26 649 Ft
305 890 Ft
59 648 Ft
4 589 Ft

561 776Ft

