
Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai            

név:                                 Ujváry Ferenc Alapítvány 

 

székhely:            3016 Boldog, Kossuth út  40. 

 

bejegyző határozat száma:       Pk/60116/2005/2      

 

nyilvántartási szám: 

 

képviselő neve:               Kepesné Tóth Katalin 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A 2013. évben is al alapítóokirtában rögzítettek szerint tevékenykedett alapítványunk, vagyis, a néprajzi és kulturális értékeink megőrzése, 

népszerűsítése volt a célunk. A kiscsoportjaink munkáját segítettük azáltal, hogy koordináltuk a tevékenységüket. Számukra oktatókat 

biztosítottunk. 

Fellépéseket szerveztünk számukra Szihalomra, Tápiószecsőre, Rózsaszentmártonba, Turára és Pusztamonostorra. A fellépéseiken az 

alapítvány által támogatottan beszerzett, varratott ruhadarabokat viselték. A településen még fellelhető boldogi viseletes darabok 

felvásárlása az idén is előfordult. 

A gyermekcsoportok részére néptánc tábort szerveztünk, ahol a gyermekek étkeztetésébe a kuratóriumi tagok is besegítettek. 

Rendezvényeink:  

 Második alkalommal is megrendeztük a Civil Pikniket, amellyel a településen működő civil szervezetek közötti együttműködés 

segítése volt a cél. 

 Új kezdeményezés volt a Néptáncosok Báljának megszervezése, melyet bizonyos időszakonként fogunk megrendezni. 

 A nehéz helyzetbe jutott önkormányzattól átvállaltuk a Magyar Dal napja  lebonyolítását. 

 Csillagszóró karácsonyi estünkön az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyesület  közreműködésével a Felvidék tánchagyományaival 

ismerkedhettünk. 

Az 1 %-os felajánlásoknak köszönhetően új eszközök vásárlásával tökéletesítettük a hangtechnikánkat. 

A művelődési házban folyó  oktatási, kulturális munka segítése céljából besegítettünk a klubhelyiség felújítási munkálataiba. 

Továbbra is tagjai vagyunk a zagyvaság Egyesületnek, bízva abban, hogy olyan pályázati lehetőségeket ismerünk meg, melyet az 

alapítványunk is kihasználhat. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)  

közhasznú tevékenység megnevezése: oktatás, nevelés,képességfejlesztés,ismeretterjesztés: 

                                                             - néptánc oktatók  biztosítása, díjának  átvállalása 

                                                                     - csapatépítés táborban, fellépések idején 

                                                                      - tehetségeknek  bemutatkozási lehetőség biztosítása a rendezvényeken 

                                                                      - oktatás tárgyi feltételeinek javítása 

                                                                      - színvonalas rendezvényeken nívós előadások megtekintésének lehetősége 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

régi szerint: 26§ C/4 nevelés, oktatás,képességfejlesztés,ismeretterjesztés 

                   26§ C/5 kulturális tevékenység 

                   26§ C/6 kulturális örökség megóvása 

                   26§ C/13 határon túli magyarsággal kapcsolattartás 

Új szerint: 2011.évi CLXXXIX.törvény 131§ 1 bek.7.pont: helyi közügyek, kulturális szolgáltatások,kulturális 

örökség 

   

a közhasznú tevékenység célcsoportja:           Boldog község lakosai 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:3100 fő  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Élhetőbb település: színesebb kulturális élet. Lakosság látókörének bővítése. 



 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke 

(ezer Ft) 
Felhasználás célja 

   

   

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

   

   

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:   

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel   

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
  

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás   

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]   

H. Összes ráfordítás (kiadás)   

I. ebből személyi jellegű ráfordítás   

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai   

K. Adózott eredmény   

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek 

száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 

megfelelően) 

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem 



Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem 

 

 

Boldog, 2014. március 9. 

 

 

                                                                                                  Kepesné Tóth Katalin 

       Kuratórium Elnöke 


