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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
AZ ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Alapítványt az alakuló közgyűlést követően 2004. november 29. napján kelt alapító
okirattal hozták létre, melyet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Pk. 60. 209/2004/4. számú
végzésével a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 2005. február 7. napján jegyezte be
közhasznú szervezetként. A végzés 2005. február 26. napján vált jogerőssé, az Alapítvány e
nappal kezdte meg működését.
Ennek megfelelően az Alapítványnak beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú
szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított
1991. évi XVIII. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti
egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
219/1999 (XII.30) sz. Kormány rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés
az említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételével készült.
Az alapítvány célja: A Gombolyag Alapítvány célja a település fejlesztése, ezáltal alapvetően a fiatalok
(gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kultúrált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos
formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés
megszerettetése.
Fő tevékenységi területei a környezeti nevelés, a kultúra és a sport, egészségvédelem:
1.) A környezeti nevelés területén egyfelől az ismeretátadásra, másfelől mentalitásunk megváltoztatására
helyezi a hangsúlyt, egy környezetbarátabb és környezettudatosabb attitűd kialakításával.
2.) A kultúra területén (mely a filmművészettől a zenén át a különböző képzőművészetekig minden
kulturális területet lefed) az ismeretátadáson túl, s azzal párhuzamos módon a tolerancia erősítését célozza
meg. Hiszünk abban, hogy aki alkot, de legalábbis képes a kulturális termékek befogadására, az
nyitottabbá, toleránsabbá válik a másság iránt.
3.) A sport, egészségvédelem területén pedig rövidtávon a szabadidő egészséges és élményteli eltöltése,
hosszútávon pedig az egészségmegőrzés valamint a fair play szellemiségének kialakítása a cél.
Természetesen a Gombolyag Alapítvány missziójának tekinti Gombolyag település infrastruktúrális
fejlesztését, szűkebb és tágabb társadalmi és természeti környezetével való baráti és szerves együttélés
kialakítását, valamint a helyi hagyományok őrzését, értékeinek bemutatását, az ország más tájairól vagy a
más országokból érkező fiatalok számára.
A fenti célok érdekében a Gombolyag Alapítvány:
• erdei iskolákat, táborokat, alkotóműhelyeket szervez, 26§ c) 4.pont,
• Gombolyag, mint település infrastruktúrális fejlesztése illetve lehetőségeihez mérten a fejlesztések
támogatása az európai színvonal eléréséhez,
• határon túl élő magyarok számára projekteket bonyolít le, erősíti az itthoni és a határon túli magyar
ifjúsági szervezetek közötti párbeszédet, 26§ c) 13.pont,
• kulturális, környezetvédelmi és sportrendezvényeket valósít meg, 26§ c) 5, 9, 14 pontok,
• az egészséges életmódra ösztönző egészségvédelmi programokat szervez 26§ c) 1.pont,
• képzőművészeti kiállításokat, táborokat valamint filmes programokat (filmklubok, filmfesztiválok)
szervez és támogat, melyek elősegítik a magyar művészek bekapcsolódását a hazai és a
nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe, 26§.c) 5. pont;
• filmes produkciók támogatása, gyártása és forgalmazása, CLVI. tv.26.§.c) 3. pont,
• képzéseket, szemináriumokat, konferenciákat rendez, 26§ c) 3.pont,
• nemzetközi projektekben vesz részt, szerény eszközeivel elősegíti az európai integrációs
folyamatot,26§ c) 19 pont.
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I.

RÉSZ – GAZDÁLKODÁSI ÉS SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Mérleg és eredmény kimutatás:
Az Alapítvány 2005. évi gazdálkodásáról számot adó mérleget és eredmény kimutatást a jelen
közhasznúsági jelentés melléklete tartalmazza.
Költségvetési támogatás és felhasználása:
Az Alapítványnak 2005-ben nem volt költségvetési támogatása.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
E kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem állnak rendelkezésre, így az Alapítvány vagyonának
felhasználását illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzésére szorítkozhatunk. Az Alapítvány vagyonát
tőkéje testesíti meg, amely az induló tőkéből és az eredményből tevődik össze.
Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány fő rendezvényén a BuSho Vision Rövidfilm Fesztiválon – a fennálló tagsági viszonyok
hiányában – egyedi megállapodások alapján a rendezvény létrehozásában közreműködő kollégák teljes
ellátását biztosítottuk.
Kiemelt támogatások
Az Alapítvány cél szerinti feladatainak megoldásához az alábbi kiemelt támogatásokban részesült:
• Központi költségvetési szervtől
0 eFt
• Elkülönített állami pénzalapoktól (MMK)
580 eFt
• Helyi önkormányzatoktól (OKSI)
200 eFt
• Alapítványi támogatásból
2650 eFt
• Külföldi pályázatokból (IVF)
1260 eFt
A fenti összesítés magában foglalja a megadott forráshelyek alsóbb szervei által nyújtott támogatásokat is.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:
Az Alapítvány tisztségviselői ezen a címen 2005-ben semmilyen külön juttatásban nem részesültek.
Eredménykimutatás 2005. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Megnevezés
Az összes közhasznú tevékenzség bevétele 1+2+3+4+5
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a, alapítóktól
b, Államháztartás más alrendszeréből
c, Belföldi természetes és jogi személytől
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Nem cél szerinti vállalkozási bevétel
Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység költségei
Nem cél szerinti vállalkozási tev. költségei
Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
Összes tevékenység költségei
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi eredmény

Adatok e Ft-ban
4691
2650
0
2650
2040

1
0

4691
4691
5172
5172
-481
0
-481
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II. RÉSZ – TARTALMI BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
(A közhasznú szervezetként való elismerésről szóló, a jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés
indokolásában foglaltak szerinti közhasznú tevékenységeket végezte az Alapítvány 2005-ben:)
A BUSHO Fesztivállal kapcsolatos eredményeket részletesen a Gábeli Tamás által készített katalógus
tartalmazza, mely egyúttal a 2006-os rendezvény tervezete is, miszerint: Augusztus elején második
alkalommal kerül megrendezésre a BuSho Vision Rövidfilm Fesztivál. A 2005-ös -hazai és nemzetközivisszajelzések azt bizonyították, hogy valóban van létjogosultsága a fővárosban egy nemzetközi
színvonalú rövidfilmes seregszemlének. Terveink szerint a 2006-os rendezvényen minden tekintetben
szeretnénk felülmúlni az elmúlt évet, értve ezalatt a vetített filmek számától, a fellépő művészeken
keresztül a média megjelenéseink terjedelmét. (www.busho.hu)
A kuratórium korábban hozott határozata alapján az Alapítvány tartós bérletbe veszi a Gombolyagon
található három ingatlant (6336 – Gombolyag 27, 29 és 31.), melyeket Erdei Iskolák, alkotó táborok,
művészeti fesztiválok megrendezésére alkalmassá tesz. A Bérleti szerződés elkészítését Dr. Peller
György vállalta, melyet 2005. márciusában az érintettek áttekintés után aláírtak. Pályázati úton történő
támogatáshoz azonban kettő éves múlttal kell rendelkeznie a szervezetnek a legtöbb pályázati lehetőségnél
valamint az SZJA 1%-nak gyűjtéséhez, ezért a társadalmi munkán kívül sajnos 2005-ben ebben a témában
nem tudtunk eredményeket elérni.
Kulturális támogatási céljaink megvalósulását az alábbi témákban tudjuk vázolni:
• A Dettre Gábor szervezésében létrejött Ráday Folyóirat- és Film Fesztivál gerincét alkotó
filmes adatbázist alapítványunk bocsátotta a Fesztivál rendelkezésére, természetesen népszerűsítve
ezáltal saját rendezvényünket.
• A József Attila centenárium kapcsán a Merlin Színházban bemutatott Szív-Nyíl (Fléche De
Coeur, Rendező: Nádasy László) című előadás díszletének és nyomdai előkészítésének
munkálataiban vettünk részt.
• Az alapítónk által figyelmünkbe ajánlott 2006 éves pilisszentiváni naptár előkészítésében és
terjesztésében működtünk közre.
• Novemberben az alapítvány szervezésében toborzott statisztákkal részt vettünk a Mészáros Péter
által rendezett Cythéra című játékfilm forgatásán Székesfehérváron.
A fenti Közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma a 2006. február hó 3-án tartott ülésén
fogadta el.
Melléklet: - A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója.
Budapest, 2006. február 6.

Gábeli Tamás, elnök

Bartalis Katalin, titkár

