
Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai            

név:            Ujváry Ferenc  Helytörténeti, Kulturális és Idegenforgalmi Alapítvány 

 

székhely   3016 Boldog, Kossuth út  40. 

 

bejegyző határozat száma:   Pk.    60116/2005/2      

 

nyilvántartási szám: A936 

 

képviselő neve:  Kepesné Tóth Katalin 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
Az alapítvány célja: Boldog község egyedülállóan gazdag néprajzi, művészeti, kulturális értékeinek megőrzése, gondozása, népszerűsítése. 

 

Alapítványunk e célkitűzések megvalósításáért 2011. évben az alábbi tevékenységeket végezte:  

Néphagyományaink őrzése és népszerűsítése: 

- A táncosokkal, hagyományőrzőkkel szakmai továbbképzés  céljából ismét ellátogattunk a Budapesten megrendezett Táncház Találkozóra. A szállítási költséget és a belépők egy részét 

finanszíroztuk. 

- Az újonnan alakult felnőtt  néptánc csoport  fellépő ruháihoz a méterárut megvásároltuk, melyet aztán saját költségükön megvarrattak a tagok.  

- A húsvétot megelőző hétvégén  A BOCSODÁS gyerekek és szüleik a támogatásunkkal tartották a tájházunk udvarán kézműves  foglalkozásukat, ismerkedtek a locsolkodás hagyományával.  

- A hagyományőrző zenekar számára 2010-ben vásároltunk dobot, melyhez 2011-ben  új  borítást  vettünk.  

- A Bonta zenekar oktatói díját 2 alkalommal átvállaltuk. 

Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:  



-Településünk ifjú tehetségei a színjátszó körbe tömörülve hoznak ismertséget és elismertséget településünknek már közel tíz éve. A tavalyi évben  nehéz helyzetbe került  az önkormányzatunk, 

ezért alapítványunk vásárolta meg  a Hair című musical hanganyagát, biztosítva ezzel a próbák zavartalan megtartását. 

- Csapatépítés, összetartozás erősítése volt a célunk a balatoni táborozás és budapesti kirándulás megszervezésével, megvalósításával.  

  A Csodák Palotájában és a Mezőgazdasági Múzeumban játékosan jutottak ismeretekhez a boldogi gyerekek.  

Kulturális tevékenység:  

- A X. Boldogi Paprikafesztivál bemutatóihoz a mi közreműködésünkkel és anyagi támogatásunkkal lépett fel a Zagyva Banda és a Vadrózsa Néptánc Együttes, segítségünkkel szolgáltatták a zenét a 

hagyományőrző zenekarosok. 

- Az adventi időszakban ismét megrendeztük a Csillagszóró jótékonysági estünket, ahol fellépési lehetőséget adtunk a boldogi és  boldogi származású tehetségeknek.  

 

Oktatás, kulturális élet, ismeretterjesztés tárgyi és személyi feltételeinek javítása: 

- A szülői támogatásoknak  és pályázati forrásoknak köszönhetően  tudtunk néptánc pedagógus alkalmazni, ami a csoportok  munkáját eredményesebbé  tette. 

-  A 2009. évi és a 2010. évi 1%-os felajánlásokból  az elavult, kopott bejárati ajtókat masszív, esztétikus faajtókra cseréltük. 

Kapcsolatot a hasonló civil szervezetekkel: 

Tagjai vagyunk a Közép-Magyarországi Folklór Szövetségnek és a Zagyvaság Egyesületnek, rendezvényeikre lehetőség szerint eljárunk. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

Oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: -Színjátszó csoport támogatása 

                                                                                                    - oktatók megbízási díjának átvállalása ( Bonta zenekar, néptánccsoport) 

                                                                                                   - ismeretterjesztő kirándulás szervezése ( Csodák palotája, Mezőgazdasági   

                                                                                                                                                                              Múzeum, Táncháztalálkozó) 

- csapatépítés táborban 

- oktatás tárgyi feltételeinek  javítása ( ajtók cseréje ) 



- tehetségkutatás- Csillagszóró rendezvényen való szerepeltetés 

 

Kulturális tevékenység segítése. Paprikafesztivál támogatása, Csillagszóró műsoros est rendezése 

Kulturális örökség megóvása: Településünk néphagyományainak éltetése, csoportok támogatása ( hagyományőrző csoport, néptánc  

                                                   Csoport) A legkisebbek bevonása a hagyományőrzésbe, tájházi foglalkozás keretében 

                                                    ( Bocsodás gyermekek) 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   Régi szerint: 1997.éviCLVI.törvény 

26.§C/4 nevelés,oktatás,képességfejlesztés,ismeretterjesztés 

26.§ C/5 kulturális tevékenység 

26.§ C/6 kulturális örökség megóvása 

26.§ C/13 Határon túli magyarsággal kpcsolattartás 

Új szerint: 2011.évi CLXXXIXtörvény 13§1.bek.7.pont: helyi 

közügyek: kulturális szolgáltatás, kulturális örökség 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:          Boldog község lakosai 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

A boldogi kulturális tevékenység jó hírű, a művelődési ház keretében zajló munka  színvonalasabb, biztonságosabb, zökkenő mentesebb az alapítvány segítségével.  

 

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 
354  

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, 2012. május 20. 

                                                                                                 Kepesné Tóth Katalin 

       Kuratórium Elnöke 


