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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2016. évről
1, A számviteli beszámoló
A társadalmi szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.
Összes közhasznú tevékenység bevétele a tárgyévben: 404 e Ft.
Közhasznú tevékenység ráfordításai a tárgyévben: 403 e Ft.
Tárgyévi pénzügyi eredmény: 1 e Ft.
Az APEH által kiutalt 1% összege: 24 e Ft
2, Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolójának mérlegében részletezve.
3, Költségvetési támogatás felhasználása
A szervezet 2016-ban nem részesült támogatásban.
4. A cél szerinti juttatás kimutatása
A non-profit szervezet cél szerinti tevékenységeihez használta fel bevételeit, nevezetesen: a
közművelődési és kulturális tevékenységéhez, melyekkel alapvető célkitűzéseit igyekezett
megvalósítani, hogy segítse a Szőnyi István Emlékmúzeum működését, Szőnyi István hagyatékának
megőrzését, lehetőségének keretei között támogassa a múzeum által szervezett rendezvényeket,
minél szélesebb körben terjessze a képzőművészeti kultúrát.
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6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás kimutatása
A vezető tisztségviselők nem részesülnek anyagi juttatásban, társadalmi munkában végzik segítő
tevékenységüket.

A 2016. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum 2016-ban még a szentendrei Ferenczy Múzeum
tagintézményeként működött. Az intézmény szakmai programjait, fenntartási kiadásait a Szőnyi
István Alapítvány támogatta. Szőnyi István festői életművének népszerűsítésében, magas színvonalú
bemutatásában nagy szerepet vállal a civil szervezet. Az állandó kiállítások bemutatása, gondozása és
a múzeumpedagógiai programok szervezése, a Szőnyi sír és emlékhelyek ápolása mellett 2016-ban a

legfontosabb feladat a múzeum időszaki kiállításainak szervezésében, a rendezvényekben való
részvétel és az alapítvány által létrehozott honlap működtetése volt.
A múzeum tárgyévi időszaki tárlatai: 1. Művészek a Szőnyi István Szabadiskoláért; 2. „A grafikus
Szőnyi” – ritkán látott akvarellek és gouacheok a Szőnyi múzeum gyűjteményéből; 3. „Aranykori
töredékek” – Szőnyi István ismeretlen vázlatai.
Az alapítvány támogatása tette lehetővé, hogy a jelentős állandó és időszaki kiállításokat színvonalas
formában, a technikai eszközök megvásárlásával kerültek megrendezésre.
A közhasznú tevékenység főbb eredménye a közművelődési és kulturális tevékenység, mellyel
alapvető célkitűzéseit valósítja meg: segíti a Szőnyi Múzeum működését, Szőnyi István hagyatékának
megőrzését, bemutatását, népszerűsítését, és lehetőségének keretei között támogatja a múzeum
által szervezett rendezvényeket.

