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ülésére
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Közalapítványunkat 1996-ban alapította Balatonfüred Város Képviselő-testülete az
önkormányzat  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  helyi  közügyek  megoldásának
elősegítésére. Fontos célkitűzésünk Balatonfüred múltjának, jelenének bemutatása
immár  hagyományossá  vált  könyvsorozatunk  keretében.  Mindezt  szervezetek,
magánszemélyek támogatása által és pályázati források bevonásával valósítjuk meg.
Ennek köszönhetően eddig 82 jelentős helytörténeti kiadványunk jelent meg. 

A  közalapítvány  közhasznú  szervezetként  működik,  a  kuratórium  tagjai
térítésmentesen látják el feladataikat.

Az  elmúlt  időszakban  a  fenti  feladatok  megvalósításáért  dolgoztak  a  kuratórium
tagjai, melyek közül országos viszonylatban is jelentős az a könyvsorozat, melynek
legutóbbi kötete a 82. 

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.
Két könyvet adtunk ki 2018-ban, egyiket a Turisztikai Egyesület támogatásával

• Válogatás Balatonfüred képes levelezőlapjaiból szerk. Tóbiás Krisztián 
• A  balatonfüredi  Nagy  Vendégfogadó  szakácskönyve  összeáll.  Tóbiás

Krisztián

Könyvbemutatóinkat minden esetben nagy érdeklődés övezte.

Év végi könyvbemutatónkon adtuk át az alapítványt támogató munkájuk 
elismeréseként 

Horváth Ernő Felügyelő Bizottsági tagnak Balatonfüred Város Közalapítvány 
díszoklevelét.
A Közalapítvány munkájában kezdetektől fogva részt vevő – titkári feladatot is 
ellátó – tevékenységéért  dr. Kiszely Pál kuratóriumi tagnak, valamint Nagy 
Jenő kuratóriumi tagnak Balatonfüred Városért Közalapítvány Kulturális 
Nagykövete címet és emlékérmet.

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 2018-es év könyvsorozat támogatásának

bevétele 2.785.644 Ft volt, (gazdasági társaságok adománya,  
magánszemélyek adománya, könyvértékesítés)

kiadás:  1.509.617 Ft.

Külön kiemelném a magánszemélyek pénzadományait, melynek összege: 480.000
Ft.

Az alapítvány sikeresen pályázik rendezvényekre, könyv- illetve folyóirat kiadásra. 

Szerződést kötöttünk a Lapker Zrt-vel, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, valamint a
Balatonfüred  Kulturális  Közgyűjtemény  Fenntartó  Nonprofit  Kft.  is  értékesíti
kiadványainkat, mely bevételeinket jelentősen növeli.

Az  országos  terjesztés  miatt  megváltozott  könyveink  arculata,  kemény  borítóval,
nagyobb formátumban jelennek meg.
Együttműködéseket kezdeményeztünk kutatóműhelyekkel (Sziveri Intézet, Kontextus
Műhely,  MTA BTK TTI,  Magyar  Fordítóház),  a  régió  művészeti  rendezvényeinek
helyet adó intézményekkel, valamint Írók Boltjában  megvásárolható a Tempevölgy
folyóirat  és a köteteink is.
A folyóirat honlapján megtalálhatóak az alapítvány által kiadott könyvek is. 

Hagyományteremtő  szándékkal  szerveztük  meg  Balatonfüred  Város
Önkormányzatával és a Turisztikai Egyesülettel közösen a Füredi Fiatalok Napján az
alapítvány  nagy  sikerű  monográfiáját  (Balatonfüred  és  Balatonarács  története)
alapul  vevő  helytörténeti-  helyismereti  interaktív  vetélkedőt,  melyen  nem  csak
Balatonfüred  oktatási  intézményeinek  fiataljai,  hanem  a  kulturális  testvérvárosok
delegációi is részt vettek. 
Általános és középiskolások részére reformkori szavalóversenyt szerveztünk.
A  rendezvény  keretén  belül  került  sor  Prágay  János,  Balatonfüreden  született
honvéd alezredes, történetíró emléktáblájának felavatására, a Zsigmond utcában. Az
emléktábla avatás után A magyar forradalom című könyvét közalapítványunk adta ki
a Tempevölgy könyvek sorozat keretében. 

Alapítványunk a hivatal 9-es irodájában működik, a Tempevölgy szerkesztősége is
szintén itt kapott helyet,  így a rendezvények kapcsán  még jobban együtt tudtunk
működni  a  hivatallal.  A  könyvbemutatóknak  helyet  adó  intézményekkel,  a  helyi
könyvtárral  is  jó  a  kapcsolata  az  alapítványnak,  illetve  a  szerkesztőségnek.  A
könyvbemutatókon a Füred TV is készít anyagot, ezáltal a helyi lakosok is értesülnek
rendezvényeinkről, a kiadott könyvekről.

Megköszönve  az  Önkormányzat  támogatását,  kérem  a  Balatonfüred  Városért
Közalapítvány 2018. évi munkájáról szóló beszámolónk szíves elfogadását. 

Molnár Judit
alapítványi elnök 

Balatonfüred, 2019. május 22.  

Melléklet:

1. Független könyvvizsgálói jelentés
2. Közalapítvány 2018. évi beszámolója, közhasznúsági melléklete


