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Az Alapítvány a Baranya Megyei  Bíróság által 2009. november 7-én 1687 sorszám alatt 
nyilvántartásba vett és azóta működő nonprofit szervezet, melyet a Baranya Megyei Bíróság 11.Pk. 
65.771/96/24 sz. végzésével 2009. november 7-én közhasznúsági fokozatba sorolt.  

 
Az Alapítvány működési tevékenysége, tartós közérdekű célja: 
A kulturális és szellemi értékek megóvása és gyarapítása, és szociálisan hátrányos helyzetűek 
támogatása. 

 
Az Alapító Okiratban foglaltak szerinti célját, közhasznú tevékenységét a közzétett pályázati kiírásra 
benyújtott pályázatok, eseti támogatások, természetbeni juttatások nyújtása útján valósítja meg oly 
módon, hogy segítséget nyújt a táborokban, illetve a kiállításokon való részvételben. 
 
2010. évben a Kuratórium előkészítette a 2010. évi táborokhoz szükséges programokat, a pályázati 
kiírást, a reklámanyagokat. Az alapítvány és a táborok megismertetését, reklámozását szórólapokon, 
interneten, közösségi portálokon végezték. A kuratórium szakmai támogatókat keresett és vont be az 
alapítvány munkájában. 
 
Az alapítvány által kiírt pályázat keretében 2 fő vett részt a 2010. augusztus 30.- szeptember 2. között 
megtartott festőtáborban. A tábor munkájába két napra további 2 fő tésenfai lakos is bekapcsolódott. 
A pályázók a programban előírt ellátást, szolgáltatást megkapták.  
A kiírásnak megfelelően, az általuk készített képek közül - közös megegyezéssel – egyet-egyet 
felajánlottak az alapítvány számára. 
Az alkotásokból tartott kiállítás helyszíne a kultúrház nagy terme volt, amelyet, a tésenfai 
Önkormányzat biztosított.   
A négy nap alatt, a különböző helyszíneken és a kultúrházban, sok látogatója volt a tábornak. 
A kuratórium tagjai a megszervezett első tábort sikeresnek tartják. 
 
A táborban folyó munkáról fényképes beszámoló készült, amellyel a www.alkototabor.hu honlapot 
aktualizálták. A honlapra kirakták az évközben készült kuratóriumi ülések emlékeztetőit, és a 
közhasznúsági jelentést.  
 
A Kuratórium meghatározta a 2011. évi alkotótáborok időpontjait, és programjait, valamint elkészítette 
a 2011. évi pályázati kiírást. 
. 

 
Az Alapítvány 2010. évi induló vagyona: 197.597,- Ft.  
2010. évi bevétele: 119.000,- Ft (befizetések, banki kamatok),  
2010. évi összkiadása: 185.966,- Ft. 
2010. évben más szervezetnek vagy magánszemélynek nyújtott támogatás: 31.136,- Ft 
2010. december 31-én az Alapítvány saját vagyona: 171.384,- Ft 

 
 Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, önkormányzatoktól 
támogatást nem kapott; SZJA 1%-ból bevétele nem volt, vállalkozási bevételei nem voltak, ekként 
ilyen címeken költségei nem merültek fel. Az Alapítványnak köztartozása nincs. Az Alapítvány 
tisztségviselői munkabért, vagy egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást nem kaptak.  
Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban meghatározottak szerint ülésezett.   

 

http://www.alkototabor.hu/


Az éves pénzügyi és tartami beszámolót tartalmazó közhasznúsági jelentést, annak részleteit és 
könyvelési, bizonylati alátámasztását az érvényes jogszabályok alapján a Kuratórium (2011. február 2-
án) 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. február 2. 
 
 
Szabados Erzsébet s.k. 
a Kuratórium elnöke 
 


