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Bevezetés 

A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány célja nem jövedelemszerzés illetve 

vagyongyarapító tevékenység, hanem kizárólag az Alapító okiratban meghatározott 

közhasznú célok eléréséhez szükséges pénzügyi háttér megteremtése, a Hamvas Béla 

Városi Könyvtárban folyó munka támogatása végett. 

Az Alapítvány nyílt alapítvány, amelyhez bárki csatlakozhat, aki az Alapító okiratban 

foglalt célokkal egyetért. 

Az Alapítvány minden év május 31-ig elkészíti éves beszámolóit, jelen beszámoló a 

2017-es évben végzett közhasznú tevékenységünket részletezi. 

 

1. Számviteli beszámoló 

Beszámolási kötelezettségének az Alapítvány idén is a Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően, a kormányzati portálon elérhető: „A kettős könyvvitelt vezető egyéb 

szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” című nyomtatvány 

kitöltésével tesz eleget, melyet ─ a Kuratórium jóváhagyása után ─ az Ügyfélkapun 

keresztül elektronikusan továbbít a Országos Bírósági Hivatalnak. Befogadása után a 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-

kereses oldalon megtekinthető. Jelen szöveges beszámolót a HBVK honlapjára is 

feltesszük. 
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2. Támogatások 

A 2017-es évben az alapítvány a következőkben felsorolt támogatóktól kapott pénzbeli 

segítségnyújtást, támogatást: 

 

BEVÉTELEK  
2017.01.01-2017.12.31. között 

Önkormányzati támogatás - Ft  

Csimota Kiadó adománya 10 000 Ft 

Mesetábor 1. támogatói díj 336 000 Ft 

Mesetábor 2. támogatói díj 271 000 Ft 

SZJA 1 % 41 873 Ft 

Őszi zsongás/kortárs mesetábor 68 000 Ft 

Irodalmi séta/Füvészkert támogatói díj 62 000 Ft 

Hamvas-névfelvételi ünnepség 
132 030 Ft 

Támogatói díj, tombola 

Puhi-Tárnok adomány 100 000 Ft 

Összesen: 1.020.903 Ft 

 

3. SZJA 1% támogatás felhasználása 

Megtörtént a 2016-os évben felajánlott SZJA 1% kiutalása 2017-ben (41.873 Ft).  

Az elszámolást 2018. május 31-éig megküldjük a NAV-nak az Ügyfélkapun keresztül. 

A Százhalombattai Hírtükörben és a Hamvas Béla Városi Könyvtár honlapján 

köszönetet mondtunk mindazoknak, akik adójuk 1%-át a Százhalombattai Könyvtárért 

Alapítványnak ajánlották fel. Az 1%-os támogatást az Alapító okiratban meghatározott 

célokra fordítottuk. 

Ezúton is tisztelettel kérjük könyvtárhasználóinkat, városunk lakóit olvassák el 

céljainkat, tájékozódjanak tevékenységeinkről, programjainkról, és ha tehetik, idén is 

támogassák adójuk 1%-ával a Százhalombattai Könyvtárért Alapítványt (Adóazonosító 

számunk: 18665013-1-13). Köszönjük! 

 

4. Vagyon-felhasználási kimutatás 

2017 évi nyitó vagyon: 365.543,- Ft 

2017 évi bevételek összesen: 1.020.903 Ft 

2017 évi kiadások (Alapítvány működésével kapcsolatos):  

0 Ft /könyvelő / + 14.924 Ft /banki könyvelés költsége 

2017 évben Alapító okirat szerinti célra fordított kiadások: 661.989 Ft 

2017 tárgyévi eredménye (bevétel /kiadás különbsége): 358.914 Ft 

2017 évi záró vagyon: 724.457 Ft (Bank: 596.284 Ft + kézi pénztár: 128.173 Ft) 
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Alapítványunk legfontosabb célja esélyt adni a könyvtárnak arra, hogy 21. századi 

kívánalmaknak megfelelően fejlődhessen, és fejleszthessen gyereket, felnőttet egyaránt. 

Anyagi lehetőségeink függvényében, az alábbi rendezvényeket szerveztük, illetve 

járultunk hozzá sikerükhöz: 

 

a. Az alapítvány 11.445 Ft-tal támogatta a tavaszi „Hamvas Béla városi vers- és 

prózamondó verseny” 7.-8. osztályos, valamint a gimnazisták díjazását 

jutalomkönyv formájában. 

 

Jutalomkönyv /szerző, cím/ Számlaszám 

Kácsor Zsolt: István király blogja, avagy… 
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  A világ, ahogy Gabriel Garcia Marquez látja 

Nathan Filer: A zuhanás sokkja 

Találunk szavakat /válogatott írások Esterházy P. 

Esterházy Péter: A kitömött hattyú 

Janne Teller: Semmi 

Wolfgang Herrndorf: Csikk  

Találunk szavakat / válogatott írások Esterházy P. 

Mosonyi Alíz: Boltosmesék 

Hector utazása, avagy a boldogság nyomában 

 

A jutalomkönyvek átadása az ünnepi gálán, /2017.ápr.1-jén/ nagyszámú közönség 

előtt történt. 

 

b. Az Alapító okiratnak megfelelően a 2017-es évben is megszerveztük a mesehetet, 

annak ellenére, hogy Százhalombatta Város Önkormányzata a 2017. évi Kulturális 

Támogatási Keretből nem támogatta rendezvényünket.  

A „Mesehét 2017” hozzájárult a résztvevő 48 gyerek tehetségének 

kibontakoztatásához, személyiségük, logikai, kommunikációs készségeik, 

kreativitásuk fejlődéséhez. 

A „Mesehét 2017” június 19-23. között a 6-8 éveseket, július 10-14. között a 8-10 

éveseket gyűjtötte izgalmas programmal a gyermekkönyvtárba.  

A lebonyolítást – a tavalyihoz hasonlóan – középiskolások is segítették (10 fő) a 

kötelező közösségi szolgálat keretében. 
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KIADÁSOK Számlaszám 

Busz költség Budakeszi 1.Tábor 54 165 Ft V-2017/0008777 

Busz költség Budakeszi 2.Tábor 65 000 Ft V-2017/000980 

Belépőjegy Budakeszi 1.Tábor 18 250 Ft A10000011/0697/00001 

Belépőjegy Budakeszi 2.Tábor 17 100 Ft A10000011/0710/00004 

Előadói műv. tevékenység 1.Tábor 25 000 Ft GU4SA 6915662 

Előadói műv. tevékenység 1.Tábor 20 000 Ft BI2SA 7517771 

Előadói műv. tevékenység 2.Tábor 20 000 Ft NQ9SB 9896953 

Előadói műv. tevékenység 2.Tábor 20 000 Ft BI2SA 7517777 

Előadói műv. tevékenység 2.Tábor 20 000 Ft W/2017/1 

Irodaszer kézműves foglalk. 1.Tábor 17 995 Ft NJ6EA 8900632 

Irodaszer kézműves foglalk. 2.Tábor 10 700 Ft NJ6EA 220019 

Gyümölcs 1 830 Ft MD5EA 5136254 

Egyéb /TESCO 4 975 Ft AO5702441/0981/00002 

Mesetábor 1. - étkeztetés 117 020 Ft GV4EA7405358 

Mesetábor 2. - étkeztetés 120 470 Ft GV4EA7405387 

Kiadás összesen: 532.505 Ft 

 

c. Az Országos Könyvtári Napok keretében 2017.okt. 7-én „Irodalmi sétát” 

szerveztünk a budapesti Füvészkertbe. A játékos vetélkedő /Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk című regény/ a tanórai megközelítésektől eltérő keretek között hatott a 

gyerekek olvasási igényére, ismereteik gyarapodásához, látókörük bővüléséhez.  

Az összeállított kérdéseken keresztül felidézték a Pál utcai fiúk történetét, érintve a 

szerző, Molnár Ferenc életrajzát is, a regény korabeli és ma még fellelhető 

helyszíneit. A Füvészkertben szakszerű és szórakoztató vezetést kaptunk. 

 

Tétel Számlaszám Összeg 

Buszköltség Duna Rent Kft. (Százhalombatta) V-2017/001363 43330 

Belépődíjak Füvészkert (Budapest) 
NQ9ED5596116 

24000 

Füvészkerti idegenvezetés (Budapest) 3000 

Kiadás összesen: 70.330 

 

Az alapítvány 8.330 forinttal járult hozzá a program megvalósításához. 

Tervezzük, hogy a jövőben is szervezünk hasonló irodalmi sétákat. 

 

d. Október 30-31-én és november 3-4-én tartottuk meg a 2017. évi „Őszi zsongás” 

kortársmese mesetábort alsó tagozatos gyerekeknek. A résztvevő 34 gyerek, 

különböző kortárs mesékkel ismerkedett, és részben a mesékhez, részben az október 

végi, november eleji ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásokon vett részt. 
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KIADÁSOK Számlaszám 

Őszi zsongás/kortársmese mesetábor/ 

• anyagszükséglet a foglalkozásokhoz 

• étkezés 

32.782 Ft  

NJ6EA6220200, NJ6EB5521480 

A03301942/1050/00003,  

A05702441/1113/00001,  

PL6EA1108177,  

GV4EA7405239 

 

e. Hamvas Béla születésének 120.évében, 2017.dec.1-jén rendhagyó Hamvas-névfelvételi 

ünnepségre hívtuk olvasóinkat, támogatóinkat, városunk lakóit.  

Hálásan köszönjük „A nevezetes névtelen” Hamvas-esten résztvevő 104 főnek, hogy 

támogatói, illetve belépőjegyek vásárlásával, adományaikkal hozzájárultak tervünk 

elindításához: elkezdődhet az egykori zenei könyvtár előadóteremmé alakítása. Így 

méltó szellemi hajléka lehet előadásoknak, vetélkedőknek, olvasótáboroknak, a 

művelődést, a minőségi szórakozást szolgáló eseményeknek, a tanórán kívüli nevelési 

feladatok támogatásának. Közösségépítő helyként élményt és inspirációt adhat 

tanuláshoz, munkához, szabadidő tartalmas eltöltéséhez, segítheti a társadalmi 

hátrányokkal küzdő csoportok kulturális integrációját. Valljuk, minden fontos, ami 

javíthatja, gazdagíthatja az itt élők életét. 

 

Hamvas-névfelvételi ünnepség 
„A nevezetes névtelen” 

Támogatói díj, tombola 132 030 Ft 

Puhi-Tárnok adomány 100 000 Ft 

Összesen:  232.030 Ft 

 

Az Alapítvány a rendezvény teljes bevételét az előadóterem felújítására fordítja.  

Ezúton is tisztelettel köszönjük támogatóink önzetlen segítségét! 

 

6. Eredményt csökkentő tétel: 

Nincs a 2017-es évben. 

 

7. Pályázatok kimutatása és felhasználása 

A 2017-es évben az Alapítvány pályázati pénzt nem kapott. 

 

8. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár Alapítványa 2017-ben is az Alapító okiratban előírtak 

szerint végezte tevékenységét.  
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Az Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazásban nem részesülnek, segítő munkájukat 

társadalmi munkaként végzik. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

Az Alapító okirat módosításra szorult: 

• kuratóriumi elnök nyugdíjba vonulása, kuratóriumi tagok távozása, székhelycím 

változása, könyvtári részleg megszűnése és ebből adódó feladatok változása 

miatt. 

Tudomásunk szerint folyamatban van a módosítás. 

 

Az Alapítvány a 2016-os évben elveszítette „közhasznúsági” státuszát. 2017-ben azon 

dolgoztunk, hogy a Bevétel-Kiadás mérlege pozitív legyen, ez sikerült. Törekszünk a 

közhasznúsági státusz mielőbbi visszaszerzésére. 

 

Köszönjük mindazon személyek segítségét, akik társadalmi munkában, illetve a 

kötelező közösségi szolgálat keretében segítették a Hamvas Béla Városi Könyvtár 

rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását. 

A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány továbbra is tisztelettel várja mindenki segítő 

munkáját és támogatását! 

 

 

 

Záradék: 

Ezt a beszámolót a Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány Kuratóriuma 2018. febr. 09-i 

ülésén áttekintette, és 1/2018. számú jegyzőkönyvben elfogadta / nem fogadta el / 

módosította. 

 

Százhalombatta, 2018.jan 30.   az Alapítvány Kuratóriumának nevében 

Miklós Magda 


