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Kiegészítő információk a szöveges beszámolóhoz 

(kivonat) 
 

1) Kiegészítő részadatok: 

 

1.1. Tavaly elnyert pályázatainkhoz: 

1.1.1. Az NKA-tól származó 4 mFt-tal elszámoltunk, amit a napokban elfogadtak. 
1.1.2. Városunk önkormányzatától elnyert összegekkel rendre és határnapig elszámoltunk. 

1.1.3. A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00386 nyt. számú, „Az emlékezet hangja” címmel 2019. 09. 01. - 2021. 

02. 28. közt megvalósuló projektre 1,2 mFt előleget kaptunk az elnyert 4,98 mFt-ból. Idén március elején az 

alvállalkozónknak kifizettünk a III/I. ütemre 2,4 mFt-ot, ám a benyújtott elszámolásunk eddig több ízben 
hiánypótlást kapott, bár a megadott szempontok igencsak furcsa igényeket takarnak. Mindennek nyomán a 

finanszírozási helyzetünk ingataggá lett. 

1.1.4. A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban 
bérköltség támogatást” nyertünk el 2019. május 9-től 8 hónapra (85%-os bér és járulék mértékben), azzal, hogy 

további 4 hónapra állt fenn önerőből foglalkoztatási kötelmünk. Ezt teljesítettük, de idén május 9-től nincs 

további fedezetünk, noha (az egyre hatalmasabbá és bonyolultabbá váló - főként pályázati – adminisztráció 

okán) nélkülözhetetlen szükségünk van a státust betöltő személy munkájára. Átmenetileg AM (egyszerűsített 
foglalkoztatás) bérezéssel hidaljuk át a helyzetet. 

Nevezett bejelentkezett munkanélküli jogállásba a FM Munkaügyi Központban. Reményeink szerint a COVID-

19 nyomán újabb lehetőségünk fog nyílni a foglalkoztatására, noha az erre utaló jelek nem kedvezőek. 
1.1.5. BEOSZ-tól 300eFt és Videoton Alapítványtól elnyert 200Ft összegek elszámolása rendben megtörtént. 

1.1.6. A Hankook abroncsadományozási program keretében 12 db gumit kaptunk, ami jelentős segítség volt a 2 

db járművünknek a téli üzemeltetéséhez (Ford Galaxy és Opel) 
 

1.2.  A szja 1 %-ból a szervezetünk javára felajánlott és kiutalt összeg 2013-tól közel azonos szinten maradt, 2019-

ben 300eFt volt. 
1.3. A rendszeres és eseti támogatások összege 7,778 mFt volt az év során, azonban ennek zöme pályázati forrásból 

származik. A magánszemélyektől havi gyakorisággal érkező rendszeres adomány 112eFt volt összesen.   

1.4. A természetben kapott adományok között az „Ecsettel a békéért” projektünk keretében kapott festmények 

értéke dominál (2 mFt összegben), továbbá Dudinszky László, Mocsár László és Tóth Lajos vállalkozók 

nyújtottak segítséget (párnakő, emléktábla, gravírozott emléktábla formában). Nem forintosítottuk 

számviteli értelemben az ingyenesen használt 1 db garázs tárolónk értékét (cca 12 x 15eFt) és a székhely 

használathoz köthető cca 340 eFt-ot. 

1.5. Alkalmi munka (egyszerűsített foglalkoztatás) keretében 9 fő 94 alkalomra részesült 828 eFt díjazásban, 

aminek a munkaadót terhelő közterhe 94 eFt volt. 

1.6. Önkéntes munkatársaink (151 fő)  561 nap keretében 4440 munkaórát teljesítettek (ebben nincs benne a 
kuratórium elnök által realizált kb. 2200 munkaóra). 

1.7. Tárgyi eszközeink között 2 db fűtetlen tároló és 2 db gépjármű képvisel jelentősebb értéket. Továbbá a 

2013-tól kapott művészi alkotásnak besorolt kb. 650 db festmény. Az informatikai eszközeink elavultak, 

cserére szorulnak. 

 

2) További kilátásaink, teendőink, lehetőségeink: 
 

2.1. A Budai út 94-ben lévő tároló (iroda) bérletünket most februártól csak októberig hosszabbították meg. Nagyon 

bízunk abban, hogy ősztől újabb 5 esztendőre köt velünk az önkormányzat szerződést. 
2.2. A NEA pályázatunkat 2020-ban is elutasították. 
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2.3. A korábbi krajczaros.uw.hu honlapunkat egyre ütemesebben váltjuk át a www.krajczarosalapitvany.hu 
oldalunkra. A rendszergazda teendőket, a honlap frissítéseket önkéntes munkatárs látja el.  

2.4. Az év elején át kellett térnünk a windows 10-re, ami több gondot okozott, de végül sikerült külső szakember 

bevonásával rendezni a szoftver cserét. Evvel együtt az informatika eszközeink egyre inkább megérnek a cserére, a 
tárhely kapacitásuk kihasználtsága már közel 100 %-on áll. E téren kellemetlen élményünk volt informatikai 

eszközökre és szoftverekre meghirdetett pályázat kapcsán, ahol a nagy hangon beharangozottak ellenére, két ízben 

is az elutasítottak közé kerültünk. 

2.5. Az alapító okiratunkat több vonatkozásban aktualizálni szükséges. Legfőképpen az egyik alapítónk halála 
okán, valamint a szervezetünk nevének, feladatainak változtatása miatt válik esedékessé a módosítás. Egyben a 

tisztségviselők személyét is indokolt frissíteni. Ennek kapcsán nem lesz mód eltekintenünk jogász szakember 

igénybevételétől. 
2.6. Fel kell gyorsítanunk az elfekvő készleteink értékesítését, még oly módon is, hogy egy részüktől térítés 

mentesen kell megválnunk. Egyúttal – az eddigieknél is jobban - törekedni kell a térítéses részvétellel járó 

programok előnyben részesítésére, valamint a természetben elnyerhető szolgáltatások és/vagy önkéntes munkaerő 
igénybevételére. 

2.7. A COVID-19 veszélyhelyzet elmúltával: 

2.7.1. a reálisan megszerezhető források tükrében újra kell gondolni a bevállalható idei szakmai programokat,  

2.7.2. a járműveink futás teljesítménye nyilvánvalóan jóval kevesebb lesz az idén a megszokott adatokhoz képest. 
A 4 hónapos kényszer pihenő nyomán számottevő lesz az üzemanyag kiadásunk csökkenése. 

2.7.3. sajnálatos, hogy a szervezetünknek nem kevés (de nem nélkülözhető) állandó kiadásai vannak, amelyek 

mértékére lényegében nincs hatással a feladatok elmaradása (pl. bankköltség, iroda és tároló bérletek illetve azok 
közmű kiadásai, telefon és internet, könyvelési díj, járművek kötelező biztosítása, adók és autópálya éves díjak, 

stb.). Így ezeken takarékoskodni lényegében nem tudunk. 
 

2.8. A NAV folyószámlánk rendezett, tartozásunk nincsen. 

2.9. A szervezetünk áfa alanyi mentességet választott. 

2.10. A könyvelésünket 2017 januártól végző új szerződő formáció partnerségének tapasztalatai: a szakszerűség 
biztosítva van. 

 

3) Külső civil szervezettől:  

3.1. javaslatomra: 

3.1. 1. 2019. decemberében a közügyekben vállalt szerepéért Simon M. Veronika és Kovács Zoltán önkéntes 

munkatársunk részesült rangos (Széchenyi díj) elismerésben. 
3.1.2. Idén januárban egy szlovák és egy olasz önkéntes partnerünk január 18-án (nemzetközi léptékben is   

       jegyzett díjátadó gálán) az Egyetemes Kultúra lovagja kitüntető címet kapta meg. 

3.2. A 2020-as esztendőben arra méltó önkénteseink közül mindkét elismerésre tervezünk ismét kezdeményezni. 

Az erre történő javaslat megtételére a kuratórium elnök kap felhatalmazást. 
 

4) Szigorú önkorlátok nyomán 2020-ban e programok fognak várhatóan beleférni a szervezetünk 

mozgásterébe: 
4.1. Ecsettel a békéért pr folytatása, beleértve a kiállításokat és az alkotó táborokat. E téren kellő megfontolást 

igényel: 

4.1.1. a Király soron lévő helyiségünket átformálni galéria jellegűvé, 

4.1.2. a meglévő műalkotások egy részét értékesíteni (hiv.: 4/C5 pont), 
4.1.3. szorgalmazni egy kiadvány készítését, amiben a meglévő kollekciót be tudjuk mutatni. 
 

4.2. Az emlékezet hangja pr. folytatása (a kedvező tapasztalatokkal alátámasztva meghagyva március végétől 

felvállalt online verzió gyakorlatát is) 

4.3. hadisírgondozó tábor a Felvidéken – erősen függ a homonnai partnerünk idei mozgásterétől. 
4.4. A 11. Nemzetközi Gyertyagyújtási Akció – aminek tovább kell erősíteni a mozgalommá válás jellegét. 
 

 

 

Székesfehérvár, 2020. május 14. 

             Németh István 
          - kuratórium elnök - 
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