A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány

2004. évi tevékenységéről szóló
Közhasznúsági jelentés

A közhasznú minősítés bejegyzésére vonatkozó adatok
A bejegyzés időpontja: 2004. november 3.
A bejegyzés jogerőre emelkedése, az Alapítvány tevékenységének kezdete: 2004. november
24.
Közhasznúsági fokozat
A bejegyzett közhasznúsági fokozat: közhasznú.
Közhasznú tevékenységek
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény 26. §. c.) pontja, valamint az Alapító Okiratalapján:
3. Tudományos tevékenység, kutatás
Erdélyi, azon belül különösen, de nem kizárólag az erdélyi Mezőséget érintő természet- és
társadalomtudományos kutatások végzése, konferenciák, tanácskozások szervezése,
statisztikai adatok gyűjtése és feldolgozása, tanulmányok elkészítése, a kutatási eredmények
prezentálása iskolai és iskolarendszeren kívüli oktatásokon, tanfolyamokon, illetve ilyen
jellegű kutatások támogatása.
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Erdélyben, erdélyi diákok számára, és/vagy Erdélyt, azon belül különösen, de nem kizárólag
az erdélyi Mezőséget érintő témakörben mások számára ismeretterjesztő programok,
képzések, tanfolyamok szervezése, előadások tartása iskolarendszerű és iskolarendszeren
kívüli oktatási formákban (általános- és középiskolák, felsőfokú oktatási intézmények,
tréningek, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadás sorozatok, etc.).
5. Kulturális tevékenység
Erdélyhez, azon belül különösen az erdélyi Mezőséghez kapcsolódó kulturális rendezvények
szervezése, kiadványok készítése, illetve ilyenek támogatása.
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
Az Erdélyben, azon belül különösen, de nem kizárólag az erdélyi Mezőségen élő
nemzetiségek segítése közösségi, kulturális és gazdasági céljaik elérésében. Határon túli

magyar közösségek támogatása, e célból adományok gyűjtése. Csereprogramok, kulturális
rendezvények szervezése.
1. Számviteli beszámoló (külön csatolva)
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Alapítvány 2004-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
Az Alapítványt az Alapító 2004. szeptember 2-án alapította 50 e Ft alapítói vagyonnal. A
vagyona alapítása óta adománnyal szerzett pénzeszközökkel gyarapodott.
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
Az Alapítvány 2004-ben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:
A támogatott szervezet
megnevezése
Szülőfalum Alapítvány
(Ördöngösfüzes)

A támogatás nagysága

Szülőfalum Alapítvány
(Ördöngösfüzes)
Szamosújvári Református
Egyház

10.000 Ft

Összesen

2.800 € és 250.000 Ft

2.800 €

240.000 Ft

Mire használhatja az
adományt
• Telekvásárlás
• Telekvásárláshoz
kapcsolódó egyéb
költségek és egyéb
működési költség
Működési költsdégek
Szamosújváron tanuló
szórványgyermekek
támogatása
-

5. Kimutatás a kapott támogatásokról:
Az Alapítvány 2004-ben az alábbi támogatóktól kapott adományt:
A támogató típusa
Magánszemély
Gazdasági társaság
Alapítvány
Összesen

A támogatás nagysága
120.000 ft
200.000 Ft
835.000 Ft
1.155.000 Ft

6. Vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások:
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőknek semmilyen jogcímen nem adott juttatást,
munkájukat önkéntes hozzájárulásként végezték.

7.

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

3. Tudományos tevékenység, kutatás
Az Alapítvány a 2004. évben ilyen jellegű tevékenységet nem végzett.
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Az Alapítvány a 2004. évben ilyen jellegű tevékenységet nem végzett.
5. Kulturális tevékenység
Az Alapítvány a 2004. évben ilyen jellegű tevékenységet nem végzett.
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
1. Az alapítvány a 2004. évben segítette az Ördöngösfüzesi Szülőfalum Alapítványt a
Jövőház felépítésére alkalmas telek megtalálásában. A telek megvásárlásához az
Alapítvány által összegyűjtött támogatásokból támogatást nyújtott a Szülőfalum
Alapítvány számára.
2. Az Alapítvány rendszeres kapcsolatot tartott fent a Szamosújvári Református Egyházzal,
akiknek a mezőségi szórványgyermekek támogatását célzó tevékenységét anyagilag
támogatta.
Kecskemét, 2005. május 18.
Felföldi Zoltán
a Kuratórium elnöke

