
„Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért
Elnöki beszámoló

2011. január 1. – 2011. december 31.

"Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges
hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

1.) Az alapítvány adatai:
Név: „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 14.
Levelezési cím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
Adószám: 18501049-1-07
Közhasznúsági végzés: Pk. 60.194/2007/2.
Számlaszám: 11736006-20379328
Honlap címe: http://www.fehervartravelalapitvany.hu

A Kuratórium tagjai:
Ugrits Tamás (elnök)
Győrik Cintia
Nemes Zoltán

A Felügyelő Testület tagjai:
Kisné Blaumann Elvira (elnök)
Jósvafői Győző
Kaszás István

Alapítványi munkatársak:
Visiné Farkas Katalin ügyintéző
Fersch Renáta ügyintéző
Gömöri Erzsébet
Képli Mária
Ugrits János
Egyed László (főállású – 2011. május 1-től)

Kuratóriumi ülések:
2011. március 25.
2011. június 24.
2011. szeptember 30.
2011. december 15.



2.) Az alapítvány közhasznúsági tevékenysége
A "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért”,

elesettekért, hátrányos helyzetűekért, fizikai és szellemi fogyatékkal
élőkért, illetve a beteg idősekért és gyermekekért alakult meg 2008
januárjában, a Fehérvár Travel Kft. támogatásainak és karitatív
tevékenységének koordinálására.

Az alapító okirat alapján az alábbiakban meghatározott közhasznú
tevékenységet folytat:
 Támogatja a rászorulókat, elesetteket, hajléktalanokat, hátrányos

helyzetűeket, fizikai és szellemi fogyatékkal élőket, illetve beteg
időseket és gyermeket, elsősorban olyanokat, akik más forrásból
nem számíthatnak támogatásra.

 Felkutatja ezeket a személyeket és tájékoztatja őket az alapítvány
nyújtotta lehetőségekről.

 Pályázatokat ír ki a fent említett személyek és az őket befogadó
intézmények részére.

 A gazdasági élet szereplői közül a lehető legszélesebb körben
támogatókat próbál megnyerni ennek az elvnek (segítségnyújtás
kötelezettsége) és ügynek (a legrászorultabbak személyes
megsegítése).

Az alapítvány kettős tevékenységi formában segít a rászorulókon
a.) Segítségnyújtás pályázati rendszeren keresztül

Az alapító okirat előírásai alapján az alapítvány negyedévenként
(január, április, július, október) ír ki pályázatot a rászorulók
megsegítésére. A pályázatot az alapítvány honlapján közzé teszi,
ahonnan letölthető a pályázati formanyomtatvány is. Pályázni a kiírást
követő 60 napon belül lehet. A szabályos formában beérkezett
pályázatok valós tartalmát az alapítvány személyes felméréssel
ellenőrzi, pontosítja és a kuratóriumi döntésre előkészíti. A negyedévi
kuratóriumi ülések (március, június, szeptember, december) során a
kuratórium egyhangú szavazata dönt a pályázatokról. A pályázókat az
ülés után 30 napon belül írásban értesíti az alapítvány és személyes
kapcsolatfelvétellel ill. ellenőrzéssel történik a megítélt támogatás
utalása, a projekt megvalósítása.

b.) Segítségnyújtás személyes szolgálattal
Az alapítvány személyes szociális-karitatív szolgálattal is próbál

segíteni az idős, beteg emberek helyzetén. Munkatársaink (Gömöri
Erzsébet 2008. július 1-től; Képli Mária 2009. február 16-tól)
Székesfehérvár MJV fenntartásában működő Egyesített Szociális
Intézményekben (Rákóczi u. 34.; Hosszúsétatér 12.) végeznek karitatív
munkát heti 6 órában. Az intézmények vezetőinek egyetértésével idős



beteg emberekkel személyes kapcsolatot tartanak fenn; személyes
segítséget nyújtanak alapvető szükségleteik kielégítésére. Az alapítvány
havonta 20.000 Ft-ot biztosít munkatársaink számára, hogy az
időseknek szükség esetén apróbb ajándékot (pl. gyümölcsöt)
vásároljanak.

A munkatársak személyes beszélgetéssel és felolvasással segítik
a fekvőbetegek életét; a névnapokat és születésnapokat lehetőség
szerint közösen ünneplik.

 A megszokott szolgálatokon kívül segítséget nyújtanak a
közösségi ünnepek megszervezésében (karácsony, farsang, húsvét
stb.), és lehetőség szerint kirándulásokat szerveznek az idős otthon
lakóinak.

3.) A 2011. évben az alapítvány kuratóriuma a következő
határozatokat hozta:

 1/2011 (2011. márc. 25. – jegyzőkönyv 3. pontja): A 2008. és 2009.
évre vonatkozó közhasznúsági jelentések és elnöki beszámolók
elfogadása

 2/2011 (2011. márc. 25. – jegyzőkönyv 8. pontja): Döntés nagy
összegű (80 millió Ft) céltámogatás felhasználásáról. A kuratórium
elfogadja a felajánlást és az alapító okiratnak megfelelően, kiemelt
projekt támogatására fordítja.

 3/2011 (2011. jún. 24. – jegyzőkönyv 2. pontja): Döntés nagy
összegű (200 millió Ft céltámogatás felhasználásáról. A kuratórium
elfogadja a felajánlást és az alapító okiratnak megfelelően, a
meghatározott célra és ütemezésben használja fel.

 4/2011 (2011. jún. 24. – jegyzőkönyv 3. pontja): A 2010. évre
vonatkozó közhasznúsági jelentések és elnöki beszámolók
elfogadása

 5/2011 (2011. dec. 15. – jegyzőkönyv 2. pontja): Döntés arról, hogy
a kuratórium már megvalósult projektet nem támogat.

 6/2011 (2011. dec. 15. – jegyzőkönyv 2/A. pontja): Döntés az
alapítvány számára felajánlott 2010. évi SZJA 1%-ról. Az összeget
a kuratórium a 4/2011. számú pályázatok támogatására fordítja (I-
3-4/2011. sz. pályázatra).

 7/2011 (2011. dec. 15. – jegyzőkönyv 2/B. pontja): A kuratórium
döntése arról, hogy a céltámogatásra beérkezett és érkező
összegeket – melyek kiemelt projektet támogatnak – a
székesfehérvári Egyházmegyei Karitász tulajdonába kerülő és
általa működtetett Szent Kristóf Ház bentlakásos intézmény
felépítésének támogatására fordítja.



4.) Az alapítvány éves számviteli mérlege
Az alapítvány könyvelését, egyszerűsített éves számviteli mérlegét

és eredmény kimutatását Matolcsiné Udvardy Márta egyéni vállalkozó,
könyvelő végzi, ill. készítette el.

a.) Egyszerűsített éves beszámoló

b.) Közhasznú jelentés

(A jelentések az alapítvány honlapján olvashatók!)

5.) Költségvetési támogatás
Az állami központi költségvetésből a „Fehérvár Travel” Közhasznú

Alapítvány a Rászorulókért nem részesült.

6.) Támogatás a központi költségvetési szervektől, az elkülönített
állami pénzalapból, a helyi önkormányzatoktól és mindezek
szerveitől
Az alapítvány számlájára a SZJA 1%-nak felajánlásából az APEH

117.725 Ft összeget utalt át.

7.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A 2011. évben négy pályázati kiírás során az alapítvány az alábbi

számban és összegben nyújtott támogatást:

1/2011 3 intézmény és 42 magán személy 11.930.825,- Ft.

2/2011 4 intézmény és 36 magánszemély 9.131.135-, Ft.

3/2011 5 intézmény és 47 magánszemély 8.876.500-, Ft.

4/2011 5 intézmény és 47 magánszemély 10.318.000,- Ft.

Összesen 17 intézmény és 172 magánszemély 40.256.460,- Ft.

 (Részletes beszámoló az alapítvány honlapján olvasható!)

8.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért alapító

okiratában foglaltak szerint tisztségviselők az Elnök, a Kuratórium tagjai
és a Felügyelő Testület tagjai.



Az alapító okirat értelmében a Kuratórium tagjainak tiszteletdíjára
az éves bevétel maximum 6%-a használható fel.

2011. évben az elnök bruttó 1.000.000,- Ft, Győrik Cintia
kuratóriumi tag bruttó 300.000,- Ft tiszteletdíjban részesült.

Az alapító okirat meghatározza a Felügyelő Testület tagjainak
tiszteletdíját. Ennek értelmében az elnök bruttó 200.000,- Ft, a tagok
egyenként bruttó 100.000-, Ft tiszteletdíjban részesültek.

Székesfehérvár, 2012. március 22.

Ugrits Tamás
        kuratóriumi elnök


