
1. A szervezet azonosító adatai

név:

székhely:

bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám:

képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Új szerint: 2011. évi CLXXXIX. Törvény 131 § 1 bek. 7. pont: helyi közügyek: kulturális szolgáltatás, kulturális örökség

                                               26 § C/5 kulturális tevékenység
                                               26 § C/6 kulturális örökség megóvása
                                               26 § C/13 határon túli magyarsággal kapcsolattartás

A hagyományőrző és egyéb művészeti csoportoknak helyben is fellépést biztosítottunk: Paprikafesztivál, Csillagszóró.
Tagjai vagyunk a Zagyvaság Egysületnek, bízva abban, hogy pályázati lehetőségeinket is joban megismerhetjük e tagság által.

lása (néptánc) csapatépítés táborban, szervezetfejlesztés kuratóriumi tagoknak. 
Oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Tehetségkutatás: rendezvényeken fellépési 
lehetőségek biztosítása.

veztünk, ahol a táncolás mellett hímzést, fafaragást tanulhattak meg. Új táncoktatóval aktívabb próbákon ismerkedhatnek a magyar 
táncokkal. Új kezdeményezés vol a Civil Piknik, mely rendezvényen a helyi civil szervezeteknek adtunk bemutatkozási 

lesztésre és a színjátszók számára zenei alapok vásárlására is módunk nyílt.

lejetőséget. A játékos vetéldekők a szervezetek közötti párbeszédet is segítették. A civileknek kiírt működési célú pályázaton
nyert összeg segítségével tárgyi eszközeinket bővíthettük: fényképezőgépet és a próbákhoz hifit vásároltunk, de szervezetfej-

A település kulturális élete virágzóbb, színesebb,biztonságosabb az alapítvány működésének köszönhetően.

Régi szerint: 1997. évi törvény 26 § C/4 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
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Ujváry Ferenc Helytörténeti, Kulturális és Idegenforgalmi Alapítvány

3016 Boldog, Kossuth út 40.

Pk. 60116/2005/2.

A - 36

Az alapítvány célja: Boldog község egyedülállóan gazdag néprajzi, művészeti és kulturális örökésgének megőrzése és népsze-
rűsítése. Alapítványunk a célok megvalósulása érdekében az alábbiakat végezte 2012. évben:
A művelődési ház berkeiben működő hagyományőrző csoportok - hagyományőrző csoport, néptáncosok, hagyományőrző 
zenekar - munkáját segítette azzal, hogy a fellépő ruhákat pótolta, számukra bemutatkozást szervezett Szihalomra, Hortra és 

oktatás, nevelés, képességfejlesztés: színjátszók támogatása, oktatók díjának átválla-

Hatvanba. 2012 - ben is ellátogattunk a Táncháztalálkozóra, az utazási költségét átvállalva. A néptáncos gyerekeknek tábort szer-
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adatok E Ft-ban

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Nem

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

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

590 649

28 123
1 380 815
-201 -166

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

589

E. normatív támogatás

1 380 815

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg

K. Adózott eredmény

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

D. közszolgáltatási bevétel

B. Éves összes bevétel 1 179 649
ebből:

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

Felhasznált vagyonelem megnevezése  Vagyonelem értéke* Felhasználás célja

Kulturális rendezvények támogatása

Előző év Tárgyév

694
123

Csoportok működésének képzésének,tárgyi 

Cél szerinti juttatás megnevezése

Működési támogatás 116
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Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Igen

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

Boldog,
2013. március 9.

Kepesné Tóth Katalin
Ujváry Ferenc Helytörténeti, Kulturális és Idegenforgalmi 

Alapítvány
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