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2014. májusi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonfüred Városért Közalapítványt a Képviselő-testület 1996-ban hozta létre elsősorban
azzal a céllal, hogy támogatások gyűjtésével minden balatonfüredi család ajándékként
megkaphassa a Balatonfüred és Balatonarács története című kötetet a Veszprém megyei
Levéltár kiadásában Lichtneckert András szerkesztésében.
A Képviselő-testület egyéb feladatokat is meghatározott az alapítvány céljai között, melyek a
város közérdekű feladatai között szerepelt, ezek közül kiemelten kezeljük a
- kulturális tevékenységet
- környezetvédelmet
- gyermek – és ifjúságvédelmet
- sporttevékenységet
- tudományos tevékenységet, kutatást
Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
Az elmúlt időszakban a fenti feladatok megvalósításáért dolgoztak a kuratórium tagjai,
melyek közül országos viszonylatban is jelentős az a könyvsorozat, melynek legutóbbi kötete
a 69. A kötetek meghatározóan Balatonfüreden, Veszprémben, Pápán, Budapesten élő
helytörténészek, kutatók munkájával jelentek meg. Ebben jelentős szerepük volt azoknak a
szervezeteknek, magánszemélyeknek is, akik anyagilag is támogatták e könyvsorozatot.
A 2013-es esztendőben az alábbi kötetek jelentek meg az alapítvány kiadásában:
Dr. Praznovszky Mihály: Petrőcz Lászlóné – Balatonfüred Város Díszpolgára
Lichtneckert András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól
az államosításig 1702-1949
Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most 1913-2013 (alapítványunk 419. 868 Ft-tal
támogatta a könyv kiadását, ennek fejében 400 példányt kaptunk a műből)
A 2013-as könyvsorozat támogatásának bevétele 2.565. 000 Ft volt,
(önkormányzatok, gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, könyvértékesítés, reklámbevétel,
magánszemélyek befizetése)
kiadás
2.182.778 Ft
Külön kiemelném a magánszemély adományokat, melynek összege: 835.000 Ft

Könyvbemutatóinkat minden esetben nagy érdeklődés övezte, s jelentős személyiségek is
részt vettek ezeken.
Kiadványainkat általában 400-600 példányban adjuk ki, támogatóink ajándék példányokat
kapnak. A Városi Könyvtár részére 100 példányt adunk át, ebből 40 példányt iskolák,
múzeumok, a könyvtár kap meg, a többi pedig értékesítésre kerül.
A Tempevölgy című folyóirat 2009. január 1-jétől indult a Balatonfüred Városért
Közalapítvány kiadásában, dr. Praznovszky Mihály főszerkesztő irányításával kultúra,
művészet, tudomány témakörben.
Évente 4 szám kiadására kerül sor. A szerkesztőség alapvetően támaszkodik a város
művészeti értékeire, az irodalmi, művészeti események szereplőinek közreműködésére, az
egyes konferenciákra, s mindenekelőtt a Quasimodo verseny alkotóira.
A Kuratórium 14/2013. (IV.12.) számú határozata alapján közalapítványunk meghívásos
pályázatot hirdetett szabad pénzeszközei terhére 6.497.000 Ft értékben kiemelten kultúra,
sport, oktatás témakörben, melyből 2013. év folyamán 5.497.000 Ft került kifizetésre..
Önálló kezdeményezésként – szintén pályázati úton – 500.712 Ft-tal támogatta az alapítvány
a 12. Nilüferi Sportfesztiválon való részvételt.
Alapítványunk felvállalta az Anna-bál rendezvényének finanszírozását is.
Kérem a beszámoló szíves tudomásul vételét.

Balatonfüred, 2014. május 5.
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Független könyvvizsgálói jelentés
Civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás)
Kiegészítő melléklet
Közhasznúsági melléklet

