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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Könyvtárpártoló Alapítvány 2010-ben gazdálkodásáról egyszerősített éves beszámolót
állított össze. Eszközeinek fıösszege 431 ezer Ft, a részletes kimutatás jelentésünk 1. sz.
melléklete, mely áll az egyszerősített beszámolóból és a közhasznú eredménykimutatásból.
2. TÁMOGATÁSOK
Tárgyévben alapítványunknak 612 ezer Ft bevétele volt. A K&H Bank az intézmény
rendezvényeit 200 ezer Ft-tal támogatta. A Békés Megyei Önkormányzat által civil
szervezetek számára kiírt pályázaton alapítványunk összesen 400 ezer Ft-ot nyert. Ennek
nagyobbik részét, 360 Ft-ot 2010-ben megkaptuk, a támogatásból 40 ezer Ft-ot a decemberi
elszámolás után 2011. januárban folyósították részünkre (a pályázati szerzıdésnek
megfelelıen).
Az alapítvány 33 ezer Ft egyéb adományban részesült magánszemélyektıl, a SZJA 1%-a
2010-ben 16 ezer Ft bevételt jelentett. Kamatbevételünk 3 ezer Ft volt.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A K&H által nyújtott támogatást a könyvtárat is magában foglaló OPSKK számlájára utaltuk
a szélesebb körő felhasználás végett.
A Békés Megyei Önkormányzat pályázatain elnyert összegeket, összesen 400 ezer Ft-ot a
pályázatban tervezettek szerint irodalmi estek rendezésére fordítottuk (az egyik programunk a
Békés Megyei Jókai Színház mővészeinek elıadása „Irodalmi humor Békés megyében” c.
volt, a másik egy Lázár Ervin mőveinek felhasználásával készült est Nagy Anna és Huszárik
Kata színmővészek elıadásában). Mindkét pályázatban 22-22 ezer Ft önrészt vállaltunk,
melyet a programon résztvevık megvendégelésére ill. reklámanyag készítésére fordítottunk.
Támogatta az alapítvány a könyvtár Könyvtári Napok c. programjának egyéb rendezvényeit
is, az új alapítású Év Olvasója díj átadását, gyerekprogramokat 15 ezer Ft-tal.
Egyéb költségként (postai szolgáltatásokra, nyomtatványokra stb.) 6 ezer Ft-ot költöttünk. A
banki kezelés költség ebben az évben 17 ezer Ft volt.
Mindösszesen 697 ezer Ft kiadásunk volt.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott sem magánszemélynek, sem más szervezetnek támogatást ebben
az évben, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben alapítványunk a 3. pontban is jelzett pályázati támogatásban részesült a Békés
Megyei Önkormányzattól. Az személyi jövedelemadó 1%-ából 16 ezer Ft bevételünk volt.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunk alapításától kezdıdıen önkéntes munkával végez minden, mőködésével kapcsolatos (ügyviteli, pénzügyi) feladatot. Mőködési költsége nincs.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ
Alapító okiratunk szerint az alapítvány közhasznú célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása (közvetlen célja a mezıberényi könyvtár rendezvényeinek támogatása, szolgáltatásainak fejlesztése, az alapítványi cél megvalósításához szükséges források győjtése).
Két nívós irodalmi est megrendezést támogatta alapítványunk a mezıberényi könyvtárban a
Békés Megyei Önkormányzat pályázatain nyert támogatásnak köszönhetıen, az egyik programunk a Békés Megyei Jókai Színház mővészeinek elıadása „Irodalmi humor Békés megyében” c. volt, a másik egy Lázár Ervin mőveinek felhasználásával készült est Nagy Anna és
Huszárik Kata színmővészek elıadásában.
Alapítványunk egy díjat is alapított ebben az évben: az Év Olvasója díjat. Ezt minden év
ıszén annak az olvasónak adományozzuk, aki a könyvtárból az elızı év során a legtöbb
könyvet kölcsönözte. Az adományozott díj egy vándorserleg, melyre minden évben felkerül a
gyıztes neve, s amelyet a következı években más-más olvasó nyerhet meg. Bensıséges
összejövetel keretében adta át a díjat 2010 ıszén az alapítvány kuratóriuma a könyvtár vezetıjével együtt.
A Könyvtári Napok c. könyvtári program keretén belül néhány gyermekprogramot is szervezett a könyvtár, melynek szerény összegő támogatásában részt vett az alapítvány is.
2010-ben a könyvtár szolgáltatásainak fejlesztésére nem fordítottunk, szerény mértékben sikerült adományokból gyarapítanunk az alapítvány vagyonát 33 ezer Ft-tal.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Könyvtárpártoló Alapítvány kuratóriuma 2011. március 16-i
ülésén elfogadta.

1. sz. melléklet a Könyvtárpártoló Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentéséhez
Az egyszerősített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített beszámoló
mérlegének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb
szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél
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