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1. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés:

NapSziget a Művészetekért Alapítvány

2. Képviselő:

Lajtai Gábor

3. Székhely:

1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u.3

4. Levelezési cím:

1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u.3

5. Adószám:

18187283-1-42

6. Közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 7.Pk.60.546/2005/2.
2005.08.29.
8. Közhasznúsági végzés száma, kelte:

7.Pk.60.546/2005/2.
2005.08.29.

9. A szervezet céljának rövid leírása:
Az alapítvány küldetése, általános céljai:
A magyar művészeti és kulturális élet képviselőinek bemutatása és népszerűsítése,
a kulturális örökség értékeinek felkutatása és rendszerezése, a kortárs művészet részére
bemutatkozási lehetőség biztosítása, tehetséges fiatal művészek felkutatása,
pályájuk egyengetése, művészeti és kulturális nevelés, oktatás
Az Alapítvány tevékenységi területei:
A www.muveszetek.hu portal gondozása, a NapSziget a művészetekért folyóirat kiadása,
a www.napsziget.hu portálon keresztül, a szerzők műveinek és szakmai életrajzának internetes
megjelenítése, valamint a Fúzió Rádió műsorán heti 2 órás interaktív műsor
az alkotók népszerűsítésére.

Az Alapítvány 2009.évi számviteli beszámolója:
2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolójának mérlege és eredménykimutatása
Mérleg - 2009. év
Befektetett eszközök:
Forgóeszközök:
Pénzeszközök:
Eszközök összesen:

Előző év ( e Ft)
0
2024
2024
2024

Tárgy év ( e Ft)
0
4466
4466
4466

Saját tőke:
2024
4466
Induló tőke:
100
100
Tőkeváltozás:
1924
4366
- ebből tárgyévi:
1643
1619
Céltartalék:
0
0
Kötelezettségek:
0
0
Források összesen:
2024
4466
A mérleg adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. (A könyvvizsgálat az alapítvány
részére nem kötelező.)

Eredménykimutatás

elöző év ( e Ft )

tárgy év ( eFt )

Közhasznú tevékenység bevétele:
Pénzügyileg rendezett bevételek:
Közhasznú célú müködésre kapott tám.
- alapítói támogatás:
Pályázati úton elnyert támogatás:
Közhasznú tev.-ből származó bevétel:
Tagdíjból származó bevétel:
Egyéb bevétel:
Vállalkozási tevékenység bevétele:
Tényleges pénzbevételek:

2087
2087
31
0
332
1724
0
0
0
2087

2231
2231
0
0
116
2115
0
0
0
2231

Közhasznú tevékenység ráfordításai:
- ráfordításként érvényesíthető kiadások:
-eszközváltozások:
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:
- ráfordításként érvényesíthető kiadások:

1264
1264
0
0
0

612
612
0
0
0

Tárgyévi pénzügyi eredmény:
Közhasznú tevékenység tárgyévi
Pénzügyi eredménye:
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
Pénzügyi eredménye:

823

1619

823

1619

0

0

Adózás előtti eredmény:
Fizetendő társasági adó:
Tárgyévi eredmény:
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye:
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye:

823
0
823
823
0

1619
0
1619
1619
0

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány 2009.évben a XVII. Ker. Önkormányzattól 116 eFt támogatást kapott.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:
Árbevétel :
Támogatások:
Kamat bevétel:

2 114 930
116 000
20

Összes közhasznú bevétel:

2 230 950

Kiadások:
Bank és postaköltség:
Repr:
Úti ktsg:
Irodaszer, nyomtatvány:
Könyv:
Tisztitószer, stb:
Telefon ktsg:
Nyelv oktatás:
Webkamera:
Tápegység:
Ügyvédi költség:
Munkabér:

26 286
42 909
101 400
10 171
84 840
18 290
55 702
110 600
3 990
4 900
20 000
132 800

Összes közhasznú kiadás:

611 888

Az alapítványnak 1 fő alkalmazottja volt 2009. április 30-ig, a vezető tisztségviselők, tagok
nem részesültek juttatásban.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk 2009. évben nem nyújtott ösztöndíj juttatást.
6. Elkülönített állami pénzalaptól,, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől nem kapott támogatást alapítványunk 2009. évben.
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Az alapítvány 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A 2009. év folyamán Alapítványunk negyedévente megjelentette NapSziget a művészetekért
folyóirat lapszámait, s eljuttatta az előfizetőkhöz, a terjesztési pontokra illetve
tiszteletpéldányokat küldött a szerzők részére.
Tovább folytatódott a www.muveszetek.hu művészeti portál oldalainak kialakítása,
online ajánló rovatunk, amely kiállításokat, koncerteket valamint irodalmi rendezvények
részleteit teszi közzé, napi frissítéssel szolgáltatta a kulturális információkat.
2009 folyamán a Fúzió Rádióban 2006-ban elindult heti 2 órás Kultúrbolygó című művészeti
magazin, mely minden szombaton hallható volt, s amelynek egyes adásait a rádió saját
archívumából később is vissza lehetett és lehet hallgatni.

A megjelenő NapSziget lapszámokhoz kapcsolódó irodalmi beszélgetések 2009-ben a Pesti
Lámpás Étterem és Kávéházban folytatódtak, ahol több szerzőnk is bemutatkozhatott.
2009 folyamán az Alapítvány tovább folytatta a Budapesten és Pest megyében élő és alkotó
művészek, irodalmárok feltérképezését és a helyi művészeti szervezeteken és önkormányzatokon keresztül kínálta fel számukra a publikálási lehetőséget (folyóirat, rádió), valamint
megkezdte főbb adataik feltöltését az www.muveszetek.hu adatbázisába.
2009. november 21-én az Alapítvány Budapest XVII. kerületi székhelyén, a Rákoshegyi
Közösségi Házban második alkalommal szervezte meg a NapSziget Művészeti Fesztivált.
Témája 2009-ben a hit és a művészet kapcsolata volt. A rendezvényt Budapest Főváros XVII.
ker. Önkormányzatának képviseletében Kelemen Sándor Rákosmente Önkormányzata
Művelődési és Sport Csoport vezetője nyitotta meg. A fesztivált egy kiállítás is kiegészítette,
Mecseki Hargita alkotásai, Simon M. Veronika festményei, Bajcsy Lajos grafikái, Bágya
Ferenc fotói, Bessenyei Bence akvarelljei, Gyalai Béla festményei, Zolcsák Miklós ikonjai
valamint a Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia szárnyasoltáráról készült fotók voltak
megtekinthetők a fesztivál ideje alatt. A fesztivál díszvendége Dévai Nagy Kamilla énekes
volt, kerekasztalbeszélgetés hangzott el Mecseki Hargita képzőművész, Farkas L. Rozália az
Emese Kis Csillaga Alapítvány elnöke, Tóthné Mózer Annamária karvezető, Kelemen
Erzsébet író, Bajcsy Lajos plébános, grafikusművész, Zolcsák Miklós görög katolikus lelkész,
ikonfestő közreműködésével (az alkotó kapocs fent és lent között témakörben), valamint a
jelenlévők irodalmi válogatást hallgathatnak meg klasszikus és kortárs alkotók istenes
verseiből, rövid novelláiból a NapSziget a művészetekért folyóirat szerzőinek valamint a
Rákosmenti Aszódi Imre Irodalmi Műhely tagjainak előadásában.

Szakmai tevékenység 2009-ben
A NapSziget a Művészetekért Alapítvány Közgyűlése 2010. március 10-én jóváhagyólag
tudomásul vette és elfogadta a 2009. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
Budapest, 2010-05-26.

