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JEGYZŐKÖNYV 

– kuratórium ülésér ől – 
 

 

 

Az ülés időpontja és helyszíne: 

 

Időpont: 2016. május18. (szerda), 18.00 

Helyszín: az alapítvány székhelye (1139 Budapest, Teve utca 9/c 3/15.) 

 

 

Jelen vannak:   

 

Hartmann Ildikó, kuratóriumi tag 

Istvanovszki Zsanett, kuratóriumi tag 

  Vaszari Mónika, a kuratórium elnöke 

   

Az ülés az Alapító okirat V. fejezet 3.5. bekezdése alapján határozatképes. 

 

 

Napirend:   

  

1. 2015. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

2. Beszámoló SZJA 1% felhasználásról  

3. 2016. évi tervek, programok (szóbeli tájékoztató) 

4. Egyéb 

 

 

1. 2015. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységr ől szóló beszámoló elfogadása  

 

• A 2015. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló tervezete 

a tagok részére előzetesen megküldésre került, azt a tagok áttekintették.  

• Főbb jellemzők:  

o közhasznúsági követelményeknek a VitaFutura továbbra is megfelel;  

o a mérlegfőösszeg (940 ezer forint) növekedést mutat az előző évhez képest; 

o a tárgyévi eredményünk nőtt a 2014. évhez képest (2014: 10 e Ft, 2015:  149 e Ft); 

o az alapítvány 2015. évi közhasznú tevékenysége – az előző évhez hasonlóan – két 

csoportra bontható: „Környezetvédelem, egészségmegőrzés”, valamint „Hátrányos 

helyzetű csoportok segítése”;



 

o a közhasznú tevékenységgel összefüggő, cél szerinti ráfordításoknak 2015-ben két 

nagy csoportja volt: „Afroho program” és „Belföldi tevékenység; 

o a bevételek fő forrásai magánszemélyek és céges adományok (összesen 1.664 millió 

forint értékben), valamint az SZJA1% felajánlások (135 e forint). 

• A kuratóriumi az alábbi változtatások szükségességéről döntött:  

o néhány kisebb – helyesírási és nyelvhelyességi – módosítás a szöveges 

beszámolóban; 

o az Eredménykimutatás 9. Egyéb ráfordítások sora, valamint B. Összes ráfordítás alatti, 

„ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai” sora gépelési hiba miatt 1.414-ről 1.413-

ra módosul.  

• A Kuratórium a beszámolót – annak minden mellékletével és elemével együtt – a fenti 

módosításokkal elfogadta.  

• A Kuratórium Vaszari Mónika elnököt bízta meg a beszámoló beadására és az Alapítvány 

weboldalán való megjelenítésére.  

 

1. sz. határozat: 

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta  a 2015. évre 

vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a tevékenységről szóló beszámolót.  

 

  

2. Beszámoló SZJA 1% felhasználásról  

 

• A jogszabályi követelményeknek megfelelően kitöltésre került a 2014. évi SZJA 1% bevétel 

felhasználására vonatkozó 14KOZ nyomtatvány. 

• A 2014. évben 135.394 Ft bevételünk származott az adó 1%-okból, melyek egy részét (kb. felét) 

hazai tevékenységre, fennmaradó részét pedig az Afroho program keretében költöttük el az 

alábbiak szerint:  

o Boston Gyerekotthon támogatás: 69.409,- Ft 

o Hulladékos dominó készítése: 19.050,- Ft 

o Egy budai gyerekotthon támogatása: 19.695,- Ft 

o Egy rászoruló magyar család támogatása: 27.240,- Ft 

• A beszámolót a kuratórium elfogadta.  

• Ezzel egy időben a tagok megállapodtak abban, hogy a 2015. évi bevétel (145.484,- Ft) szintén 

a hazai és afrikai tevékenységek között megosztva (kb. fele-fele arányban) kerül felhasználásra 

2016. során.  

 

2. sz. határozat: 

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta  2014. évi SZJA 

1%-ok felhasználásról szóló beszámolót.  

 

3. sz. határozat: 

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – döntött  arról, hogy a 

2015. évi SZJA1% bevétel kb. fele-fele arányban kerüljön felhasználásra az Afroho program, illetve 

hazai tevékenység keretében.  

 

 



 

 

3. 2016. évi tervek, programok (szóbeli tájékoztató ) 

 

2016. során az alábbi tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt:  

• Ökomanók (korábban: Pedagógusoknak) program:  

o egy önkéntes koordinátorral és hivatásos környezeti nevelővel megerősítve a 

program új lendületet kapott. Idén már 4 alkalommal tartottunk előadást iskolás 

osztályok részére és további előadások vannak előkészület alatt; 

• Budai gyerekotthon támogatása: 

o a sikeres 2015. decemberi akciót követően szeretnénk folytatni a kiválasztott budai 

gyerekotthon támogatását és – a lehetőségekhez mérten – rendszeresen eljuttatni 

részükre tárgyi adományokat; 

• rendezvények:  

o május-június folyamán két alkalommal is részt veszünk a XIII. kerületi Lakóközösségi 

Napok rendezvényen, ahol – a tavalyi évhez hasonlóan – hulladékos 

kézműveskedéssel várjuk a kicsiket és nagyokat; 

• afrikai gyerektámogatási program:  

o „Ki fogad örökbe? – Jelképes örökbefogadás” programunk kiterjesztésre került a 

kenyai Kowuorban élő gyerekekre. Az év második felében szeretnénk erősíteni a 

gyerektámogatási programot és növelni a programhoz kapcsolódó bevételeket; 

• Agrárprojekt Kenyában: 

o áprilisban elindult „Shamba – Kert Afrikában” projektünk, melynek keretében egy 

magyar szakember vezetésével vezetünk be új technológiát és megoldásokat, 

valamit a helyiek számára eddig ismeretlen, ehető növényeket.  

 

A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.  

 

 

4. Egyéb kérdések  

 

• Az ülésen egyéb felvetés nem volt. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:   

 

Vaszari Mónika 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:   

Istvanovszki Zsanett 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2015. május 19. 


