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KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNYA 

 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

Az alapítvány 1990-ben kezdte meg működését. A megalakulást követően a Kuratórium az Alapítvány 

Okiratában foglaltaknak megfelelően minden évben beszámolt az Alapítónak az éves tevékenységéről.  

A Kuratórium az alapítvány 2011. évi működésével kapcsolatosan az alábbiakban tesz eleget 

beszámolási kötelezettségének:  

1. Az alapítvány alapító okiratának módosítása:  

A jogszabályok változása, a Kuratórium Elnöke lemondása és az új Elnök megválasztása miatt,  

Alapító okiratunkat módosítani kellett. A Szociális Alapítvány Elnöke Balázs Péter.  

Az Alapító okiratunk változtatását 2011.szeptember 10-ére sikerült végrehajtani. Ennek következtében 

a beérkezett segélyek elbírálására a kuratóriumunk csak ezt követően ülhetett össze. A kuratórium ezt 

megelőzően háromszor ülésezett, amely üléseken a változtatásokkal összefüggő tevékenységet 

végeztünk. A második félévben ugyancsak háromszor üléseztünk, de már a beérkezett segélyek 

elbírálására. Minden ülésünk rendben és érdemi munkát végezve zajlott le.  

2. Az alapítvány pénzügyi helyzete:  

2011. december 31-i záró egyenlegünk 2.668 e Ft (2011-ben csak az Szja felajánlott 1%-ával 

számolhattunk bevételként, amely összeg 1.752 e Ft.) A 2011. évi Szja 1 % csaknem 330 ezer forinttal 

kevesebb az előző, 2010. évi értéknél. (A változó adózási rendszer lehetetlenné teszi az 1%-os 

felajánlások akár csak a szinten tartását). A kérelmek száma és súlyosságára való tekintettel a 

kifizetések növekedtek a bevétellel szemben.  

3. Kifizetett támogatások:  

2011-ben 33 főnek összesen 1.875 e Ft összegben fizettünk ki az Alapító okiratban megfogalmazott 

céloknak megfelelő segélyt.  

A korábbi években folyamatosan növekedett a kérelmek száma, ez a tendencia az elmúlt évben 

némileg megváltozott mivel kevesebb volt a kérelmező, mint az előző évben, de a kérelmekben 

megfogalmazott súlyos helyzetek miatt a kifizetések együttes összegét nem tudtuk csökkenteni. A 

meghalt 4 fő hozzátartozóinak segélyezése (a segélyezési irányelvek alapján) jelentősen megterhelte a 

kiadásainkat. 

A Kuratórium által módosított, és az alapító által elfogadott segélyezési irányelvek alapján az Alapító 

Okiratban megfogalmazottak szerint a beérkezett kérelmek, javaslatok elbírálása a legnagyobb 

körültekintéssel történt, figyelembe véve a kérelmezők szociális rászorultságát is.  
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4. Egyéb a közhasznúsági jelentés tartalmi elvárásaihoz tartozó tények:  

Az Alapítvány vezető tisztségviselői tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik, így a 

könyvelési költségeken kívül az alapítvány működtetése a cél megvalósítására fordítható összegből 

nem von el pénzeszközöket. 

Az Alapítvány nem részesül költségvetési támogatásban, sem a központi költségvetési 
szervtől, sem az elkülönített pénzalapból, sem a helyi önkormányzattól, illetve annak 
társulásaitól nem részesül támogatásban.  

A közhasznúsági jelentés részét képezi a melléklet a Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális 

Alapítványának a „Kettős könnyvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 

2011 év”. 

A Kuratórium feladatának érzi, hogy a jövőben is megfelelő gondossággal kezelje az alapítvány 
vagyonát, ezzel is elősegítve az alapítványi célok megvalósítását.  

 

Budapest, 2012. június 29. 

 

                                  Balázs Péter 

  kuratórium elnöke 
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