A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2010. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2011. február 21-i kuratóriumi
ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő bizottság jóváhagyta.

Kiskőrös, 2011. 02. 23.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

A SZERVEZET ADATAI
Neve: PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Címe: 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II.e. 7.a.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2003. 12. 18.
Szervezet székhelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet telephelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet postai címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Telefon- és fax szám: 78/412-315, 20/3680505, 20/4574006
Adószáma: 18365256-1-03
KSH számjele (17 jegyű): 18365256-9499-569-03
Cégbírósági bejegyzés száma: PK. 60.181/2003/4.
Nyilvántartási száma:2358
Számlavezető/lebonyolító bankja: Rónasági Tak. Szöv. Kiskőrös
Bankszámlaszáma: 52500075-15000178
Könyvvitelének módja:
- kettős/egyszeres könyvvitel egyszeres könyvvitel
Közhasznúsági jogerős időpont: ((Pk.60.181/2003/6.): 2004. 01.07.
A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági egyszerűsített
beszámolót (1715/B nyomtatvány) elfogadja, és az alapítvány alapszabályának megfelelően a település
regionális lapjában vagy az interneten az alábbiak szerint tegye közzé.

A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány
(adószáma: 18365256-1-03)

közhasznúsági jelentése
Az alapítvány számlájának nyitóegyenlege: 1250 e Ft
Záró egyenlege: 1426 eFt
Bevételek: 586e Ft
Egyéni támogatás: 88 e Ft.
Pályázaton nyert: 335 e Ft
Egyéb bevétel: 12 e Ft
Szja 1%: 151 e Ft
Működési kiadások: 411e 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, illetve 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 előkészítésében, valamint a programok szervezésében és
lebonyolításában vállaltak munkát.
Ezek közül fontos a múzeum anyagából és a segítők gyűjteményeiből 2010. április 1-re
Hollandiába, majd 2010 őszén Kiskőrösi bemutatóra készített tablós kiállítás Petőfiről, a
Petőfi-kultuszról és Kiskőrösről.
Ezt a kiállítást kuratóriumi tagok gondozzák, kültéri tárlathoz az installációt minden esetben
ők készítették.
A Múzeumok éjszakája rendezvényen a közönségszervezést segítették az alapítvány
támogatói.
Július 31-én az újabb műfordító szobrának felállítását és a hozzá kapcsolódó kiállítást
segítették az alapítványhoz kötődő önkéntesek, valamint a delegáció fogadásában és a város
bemutatásában segítettek.
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. Az alapítvány a „Szülőföldemen” Egyesülettel
közösen vállalta, hogy fogadja a Kiskőrös német testvérvárosának honismereti egyesületét,
Tapasztalatcserét szervezett a három civil szervezet működéséről..
Október 6-i megemlékezés (propaganda, szervezés)

Október 29. Újabb műfordítói szobor avatásának háttérmunkálataiban a kuratórium
szervezőmunkájára volt szükség.
December: Petőfi-szilveszter
A kiállítás és a kulturális program szervezésében és a megvalósításában szerepet vállalt az alapítvány.
A színpadi darab civil szervezetek – így az alapítvány kuratóriuma – tagjainak (Jónás Réka, Kispál
Kata) szerepvállalásával jöhetett létre.
2010-ben megújult a szülőház kiállítása, a bútorok állagmegóvását, restaurálását az alapítvány
kuratóriumi titkára Barkóczi Ferenc vállalta önkéntes, térítésmentes munkával, a kiállítás tartalmi
anyagában Krámer Iván és Prepszent István kuratóriumi tagok segítettek azzal, hogy felajánlották saját
gyűjteményi darabjaik felhasználását a kiállításhoz.
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.

Kiskőrös, 2011. 02. 23 -án.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

•

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010. év

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
•
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Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2010. év

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

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifiz.

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

2010-ben az alapítvány többször vett részt civil tájékoztató programon és a hasonló tevékenységet
folytató civil szervezeteknél szakmai konzultáción vagy a saját programunkhoz kapcsolódó
előkészítésen.

Tisztelettel
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