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„Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért 

Elnöki beszámoló 
2013. január 1. – 2013. 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 
Mészáros Imre  

 
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  
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Kuratóriumi ülések időpontjai: 
  2013. március 22. 
  2013. július 2. 
  2013. szeptember 27. 
  2013. december 19. 
 
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 30 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. 
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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 2013. évben az alapítvány kuratóriuma a következő általános 
határozatokat hozta: 

• 1/2013 (2013. márc. 22. – jegyzőkönyv 2/5. pontja): A 2012. évre 
vonatkozó közhasznúsági jelentések és elnöki beszámolók 
egyhangú elfogadása. 
 

• 2/2013 (2013. márc. 22. – jegyzőkönyv 2/7. pontja): Rendkívüli 
támogatás (2.000.000 Ft) megítélése a kislángi Heidinger 
Károlynak családi ház vásárlására (a korábbi házuk leégett). 

 
• 3/2013 (2013. márc. 22. – jegyzőkönyv 8. pontja): A 2/2013. számú 

pályázatban a kiemelten támogatottak körét a kuratórium az 
alábbiakban határozta meg: tartósan fogyatékos (testi, szellemi 
fogyatékosság) emberek életminőségének javítása. 

 
• 4/2013 (2013. júl. 02. – jegyzőkönyv 2/A. pontja): Az alapítvány 

megnövekedett feladatai és a jobb működése érdekében 
szervezeti átalakítások szükségesek. 

 
• 5/2013 (2013. júl. 02. – jegyzőkönyv 2/B. pontja): Az alapítvány 

önálló irodát hoz létre és azt felszereli a működéshez szükséges 
berendezésekkel és eszközökkel. 
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• 6/2013 (2013. júl. 02. – jegyzőkönyv 2/C. pontja): Elnök megbízása 

vállalkozói szerződés kötésére „Mészáros Imre és társa Betéti 
Társaság”-gal július 1-től. 

 
• 7/2013 (2013. júl. 02. – jegyzőkönyv 2/D. pontja): Elnök megbízása 

a Szent Kristóf Ház számára megfelelő ingatlan vásárlására, 
amelyből a fogyatékosok számára bentlakásos intézmény 
alakítható ki. 

 
• 8/2013 (2013. júl. 02. – jegyzőkönyv 7. pontja): A 2/2013. számú 

pályázatban a kiemelten támogatottak körét a kuratórium az 
alábbiakban határozta meg: tartósan fogyatékos (testi, szellemi 
fogyatékosság) emberek életminőségének javítása. 

 
• 9/2013 (2013. szept. 27. – jegyzőkönyv 2/A. pontja): A kuratórium 

jóváhagyja az új alapítványi iroda kialakítását és működtetésének 
rendjét. 
 

• 10/2013 (2013. szept. 27. – jegyzőkönyv 2/B. pontja): A kuratórium 
jóváhagyja a bentlakásos intézmény kialakítására megvásárolt 
ingatlan helyét (Székesfehérvár, Udvarhelyi u. 19.) és költségét 
(48.000.000 Ft), valamint felhatalmazza az Elnököt, hogy 
szerződéssel használatba adja a székesfehérvári Egyházmegyei 
Karitásznak. A kuratórium egyhangúan támogatja a Szent Kristóf 
Ház további bővítését. 
 

• 11/2013 (2013. szept. 27. – jegyzőkönyv 2/C. pontja): A kuratórium 
jóváhagyja a vállalkozói szerződés megkötését „Mészáros Imre és 
társa Betéti Társaság”-gal július 1-től. 
 

• 12/2013 (2013. szept. 27. – jegyzőkönyv 7. pontja): A 3/2013. 
számú pályázatban a kiemelten támogatottak körét a kuratórium az 
alábbiakban határozta meg: tartósan fogyatékos (testi, szellemi 
fogyatékosság) emberek életminőségének javítása. 
 

• 13/2013 (2013. dec. 19. – jegyzőkönyv 2/B. pontja): Döntés az 
alapítvány számára felajánlott 2012. évi SZJA 1%-ról. Az összeget 
a kuratórium a 4/2013. számú pályázatok támogatására fordítja. 
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• 14/2013 (2013. dec. 19. – jegyzőkönyv 2/C. pontja): Elnök 
felhatalmazása, hogy Mészárosné Somogyi Beátával (főállású) 
munkaszerződést kössön (2013. december 30.). 

 
• 15/2013 (2013. dec. 19. – jegyzőkönyv 7. pontja): Az 1/2014. 

számú pályázatban a kiemelten támogatottak körét a kuratórium az 
alábbiakban határozta meg: tartósan fogyatékos (testi, szellemi 
fogyatékosság) emberek életminőségének javítása. 
 

• 16/2012 (2013. dec. 19. – jegyzőkönyv 8. pontja): A kuratórium az 
éves tiszteletdíjat az alábbiakban határozta meg: 
elnök: 1.000.000 Ft, kuratóriumi tagok: 250.000 Ft, Felügyelő 
Testület elnöke: 200.000 Ft, Felügyelő Testület tagjai: 100.000 Ft. 

 
A pályázatokra vonatkozó kuratóriumi döntések részletes leírását 

a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvei tartalmazzák. 
 
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 olvasható!) 
 
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 
 A NAV 2013. augusztus 26-án kelt levelében a SZJA 1%-nak 
felajánlásából 207.501.- Ft összeg felajánlásáról adott tájékoztatást az 
alapítvány számára. Az összeg utalása az alapítvány számlájára 2013. 
október 11-én megtörtént. 
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7.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
A 2013. évben négy pályázati kiírás során az alapítvány az alábbi 

számban és összegben ítélt meg támogatást:  
 

1/2013  48 magánszemély, 6 intézmény  15.463.000,- Ft  
   
2/2013 45 magánszemély, 4 intézmény 9.571.000,- Ft  
   

3/2013 39 magánszemély, 5 intézmény 7.233.600,- Ft 
 
4/2013 63 magánszemély, 10 intézmény 15.484.963,- Ft 
 
Összesen tehát 25 intézmény és 195 magánszemély pályázatát 
támogatta alapítványunk 47.752.563,- Ft összeggel. 

 
 (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.  
2013. évben az elnök bruttó 1.000.000,- Ft, kuratóriumi tagok 

fejenként bruttó 300.000,- Ft tiszteletdíjban részesültek. 
 
A Felügyelő Testület tagjainak tiszteletdíja a 2012. évben a 

következők voltak. Az elnök bruttó 200.000,- Ft, a tagok egyenként bruttó 
100.000-, Ft tiszteletdíjban részesültek. 
 
 

Székesfehérvár, 2014. február 25. 
 
 
 
           Ugrits Tamás 
             volt kuratóriumi elnök 
 
 


