A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2011. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2012. január 12-i kuratóriumi ülésén
a kuratórium elfogadta, és a felügyelő bizottság jóváhagyta.

Kiskőrös, 2012. 01. 13.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök
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A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági egyszerűsített
beszámolót (1715/B nyomtatvány) elfogadja, és az alapítvány alapszabályának megfelelően a település
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A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány
(adószáma: 18365256-1-03)

közhasznúsági jelentése
Az alapítvány számlájának nyitóegyenlege: 1426 e Ft
Záró egyenlege: 2174 eFt
Bevételek: 1166e Ft
Egyéni támogatás: 879 e Ft.
Pályázaton nyert: 150e Ft
Egyéb bevétel: 45e Ft
Szja 1%: 92 e Ft
Működési kiadások: 418e Ft
Az alapítvány központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől
támogatást nem kapott.
Az alapítvány a pénzügyileg rendezett kiadásait működésre, múzeumi közművelődési
programok segítésére, kiállítás összeállítására, illetve tárgyi eszköz beszerzésére fordította.

Az alapítvány kuratóriuma

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A tervezett programok megvalósultak, az alapítvány kuratóriuma és az önkéntes segítők
különösen a kiállítások készítésében és bemutatásában, valamint a programok szervezésében
és lebonyolításában vállaltak munkát.
Ezek közül fontos a múzeum anyagából és a segítők gyűjteményeiből 2011-ben a Felvidéken
két helyszínen a Petőfiről, a Petőfi-kultuszról és Kiskőrösről című kiállítással vettünk részt a
tíz napos nemzetközi művészeti fesztiválon Naszvadon (Kiskőrös testvértelepülése) és
Királyfiakarcsán a Petőfi Sándor Baráti Társulás 10. évfordulóján (2nap).
vándorkiállításokat mutattunk be múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. április 1-re
Segítettük a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum bemutatkozó részvételét a Múzeumok
Majálisán, ahol „Az év múzeuma” díjat másodszor is átvehette az intézmény.
A Múzeumok éjszakája rendezvényen a közönségszervezést segítették az alapítvány
támogatói.
Szeptember első szombatján a Szlovák Tájházban a hagyományos alkotóudvar programjának
előkészítésében, lebonyolításában vállaltak segítőink aktív szerepet. A hagyományos ételeket
az ő irányításukkal készítették a tájházban.
Október 6-i megemlékezésre a közönségszervezésben segített az alapítvány kuratóriuma.
Novemberben Kutas László szobrászművész születésnapi életmű-kiállítását szervezte az
alapítvány. (Kutas László kiskőrösi közvetett kötődése okán műveket ajándékozott az
alapítvány gyűjteményébe)
A kiállítás és a kulturális program szervezésében és a megvalósításában már hagyományosan vállalt az
alapítvány.
Már hagyománnyá válik az alapítvány adventi heti részvétele is Kiskőrös főterén. (Ekkor
mutatkozhatnak be a város civil szervezetei sajátos hangulatot biztosítva a karácsony előtti várakozás
időszakában.)
A színpadi darab civil szervezetek – így az alapítvány kuratóriuma – tagjainak (Jónás Réka, Kispál
Kata) szerepvállalásával jöhetett létre.
A szilveszteri rendezvény lebonyolításában operatív szerepet vállaltak.

Az alapítvány legjelentősebb segítséget a közgyűjteményi programok, kiállítások
előkészítésében, szervezésében nyújtja. A múzeumi dolgozók létszáma évek óta 25%-kal
alacsonyabb, mint korábban volt, így a megszokott közművelődési és kiállítási
rendezvényeket, amelyekkel közösségi színtereket biztosít az intézmény, csak az
alapítvány segítségével lehetett megvalósítani. Ezen felül a kuratórium két tagja Petőfigyűjtő, kiállítási felhasználásra térítésmentesen mindig rendelkezésre bocsátják saját
anyagukat. A sikeres vándorkiállításunk anyagának mintegy 60%-a Krámer Iván
gyűjteményéből való.
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•

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. év
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Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2011. év

Alapítványunk közhasznú tevékenység keretében sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem
nyújtott.
•

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifiz.

természetbeni
Tiszteletdíj, megbízás
költségtérítés
Barkóczi Ferenc
Kispálné dr. Lucza Ilona
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megjegyzés

2011-ben az alapítvány többször vett részt civil tájékoztató programon és a hasonló tevékenységet
folytató civil szervezeteknél szakmai konzultáción vagy a saját programunkhoz kapcsolódó
előkészítésen, továbbá a részben alapítványi tulajdonú vándorkiállítás gondozásában hazai és határon
túli helyszíneken egyaránt.

Tisztelettel
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