Csanádpalotáért Közalapítvány
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Közhasznúsági jelentés
A Csanádpalota Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított
Csanádpalotáért Közalapítvány-t
(6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.)
a Csongrád Megyei Bíróság a Pk. 60.132/2004/2. számú, 2004. október 11. napján kelt,
2004. október 29. napján jogerőre emelkedett végzésével
közhasznú alapítványként
nyilvántartásba vette.
Az alapítvány 2004. évi éves beszámolójának adatai:
- befektetett eszközök
0 ezer Ft
- forgóeszközök
124 ezer Ft,
- aktív időbeli elhatárolások
0 ezer Ft,
Eszközök (aktívák) összesen:
124 ezer Ft.
- saját tőke
124 ezer Ft,
- céltartalékok
0 ezer Ft,
- kötelezettségek
0 ezer Ft,
- passzív időbeli elhatárolások
0 ezer Ft,
Források (passzívák) összesen:
124 ezer Ft.
Az Alapítvány induló vagyona a 100 ezer Ft összegű alapítói vagyon. 2004. évi működése
során bevételét a pénzügyi műveletek bevételei ( kapott kamatok ) 1 ezer Ft, valamint a
Deszki Nagycsaládosok Egyesületének Csanádpalotai Csoportjától kapott 26 ezer Ft
összegű támogatás képezte.
Az Alapítvány 2004. évi kiadásai: anyagjellegű ráfordítás 3 ezer Ft.
Az Alapítvány mérleg szerinti eredménye 24 ezer Ft.
Az Alapítvány 2004. évi éves beszámolóját Kálló Szilárd okleveles könyvvizsgáló
auditálta.
Az Alapítvány tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
Az Alapítvány Alapítói Okirat szerinti célja (lásd: Alapító Okirat I. pont):
a.) a községi ünnepek, évfordulók, megemlékezések, különböző
találkozók megrendezése,
b.) a civil társadalom különböző szerveződési formáinak segítése,
c.) Csanádpalota
nagyközség
infrastrukturális
fejlődésének
elősegítése
d.) a település kulturális hagyományait őrző és fejlesztő csoportok,
társadalmi szervezetek támogatása,
e.) a település kulturális hagyományainak megőrzése és fejlesztése
területén kiemelkedő munkát végző – nem hivatásszerűen dolgozó
– személyek jutalmazása,
f.) a település épített és természeti környezetének védelme,
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g.) tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az
esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása érdekében,
h.) a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása,
i.) a településen élő felnőtt és gyermekkorú lakosság
sporttevékenységének támogatása.
Az Alapítvány által végezhető közhasznú tevékenység (lásd: Alapító Okirat II. pont):
5. kulturális tevékenység,
9. környezetvédelem,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése,
19. euroatlanti integráció elősegítése.
Az Alapítvány 2004-ben konkrét tevékenységet nem végzett.
Az Alapítvány mérleg szerinti eredménye 24 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 100 ezer Ft, a
saját tőke összege 124 ezer Ft. Az eszközök és források oldal egyező, 124 – 124 ezer Ft.
Csanádpalota, 2005. május 30.

Csanádpalotáért Közalapítvány
Kuratóriuma

