
Közhasznúsági melléklet 
 

1. A szervezet azonosító adatai 
név: Budai Polgár Nonprofit Kft. 
székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. 
nyilvántartási szám: 01-09-920485 
képviselő neve: Balaton Balázs Sándor 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
közhasznú tevékenység megnevezése: lapkiadás és lakossági rendezvények 

szervezése 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

  

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest II. kerület lakossága 
a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

a kerület teljes lakossága 

a közhasznú tevékenység főbb 
eredményei: 

  

4. *  
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 
     
     
     
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás 

    

Tisztség Előző év * Tárgyév* 
ügyvezető igazgató 7 200 7 200 
     
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen: 

7 200 7 200 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 
B. Éves összes bevétel 212 117 197 910 
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

    

D. közszolgáltatási bevétel     
E. normatív támogatás     
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 

    

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 212 117 197 909 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 204 048 200 414 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 36 358 35 118 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 178 857 180 820 



K. Adózott eredmény 7 725 -2 505 
L. A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (főben; a közérdekű 
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

    

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- 
Ft] 

X    Igen     Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] X    Igen     Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)≥0,25] 

       Igen X  Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (5) a) 
[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] 

      Igen X  Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] X   Igen       Nem 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]      Igen X   Nem 
* Adatok ezer forintban.   



          

 
S Z Ö V E G E S   B E S Z Á M O L Ó 

 
a közhasznú tevékenységről 

 
 
 
A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2001. év 
augusztus 23. napja óta jogfolytonosan közhasznú besorolással rendelkezik. 
A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Társaságot a Fővárosi 
Cégbíróság a Cg: 01-09-920485 szám alatt jegyezte be. 

 
 

A szervezet közhasznú fő tevékenységi köre: lapkiadás és lakossági rendezvények szervezése. 
 
 

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 
 

közhasznú tevékenységének összefoglalása időrendi sorrendben: 
 
 

1. Február 22-én Szűcs Ervin - egykori II. kerületi önkormányzati képviselő – 
emléktábláját halála évfordulóján megkoszorúztuk. 

2. Február 23-án a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából több helyszínen 
elhelyeztük az emlékezés koszorúit a kommunizmus idején meghurcolt, kivégzett 
emberek emléke előtt. 

3. A Nemzetközi Nőnap alkalmából ajándékkal és virággal köszöntöttük az 
Önkormányzat hölgy dolgozóit, összesen 260 főt. 

4. Schittenhelm Ede honvédtüzér síremlékénél, majd a Gábor Áron emlékműnél 
koszorúzást és megemlékező ünnepséget tartottunk 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc alkalmából. 

5. Március 21-én Mansfeld Péter ’56-os mártír kivégzésének 59. évfordulója alkalmából 
koszorúzást tartottunk. 

6. Március 23-án a II. kerületben működő egyházi kórusok hangversenyét, a Musica 
Sacra Civitatis-t rendeztük meg, immáron 19. alkalommal. 

7. Április 11-én a Költészet Napja alkalmából koszorúkat helyeztünk el a II. kerületi 
írók, költők emléktábláinál. 

8. Április 22-én, a Föld Napja alkalmából rendezvényt szerveztünk a Pál-völgyi-
barlangnál. A résztvevők száma hozzávetőleg 2.600 fő volt. 

9. Június 9-én és 10-én a II. Kerület Napja elnevezésű nagyszabású, ingyenesen 
látogatható kulturális és szórakoztató fesztivált szerveztük meg és bonyolítottuk le, 
amelyen több, mint 10.000 látogató vett részt.  

10. Koszorúzással egybekötött emlékező ünnepséget tartottunk Nagy Imre Orsó utcai 
emlékházánál június 16-án. 

11. Június 21-én a hagyományosan, évente megrendezésre kerülő II. kerületi Díszpolgári 
és Emlékérmesek kitüntetése elnevezésű ünnepségünket tartottuk meg. 

12. Ünnepi megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc aradi 
vértanúi emlékére október 6-án. A II. kerületi Bimbó út – Alvinci út kereszteződésénél 
Schittenhelm Ede honvédtüzér emlékművét koszorúztuk meg. A megemlékezők 
száma körülbelül 200 fő volt. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13.  Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ismét nagy sikerrel megrendezésre került 
októberben a II. Kerületi Kaptató elnevezésű, nagyszabású kerületi sporteseményünk, 
melyen közel 5000 fő sportszerető és sportolni vágyó vett részt. 

14. Koszorúzással egybekötött megemlékezésre és ünnepi műsorra került sor október 23-
án a Széna téri kopjafáknál, ahol hozzávetőleg 300 fő jelent meg.  

15. November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékező 
ünnepséget tartottunk Mansfeld Péter szobránál, majd megkoszorúztuk Nagy Imre 
illetve Szabó bácsi emléktábláját. 

16. December 6-án, Mikulás alkalmából a kerületi bölcsődéseket, óvodásokat és alsós 
iskolásokat ajándékcsomaggal köszöntöttük, összesen 6361 gyermeket, ezen a napon 
még Mikulás ünnepséget is szerveztünk a II. Kerületi Önkormányzati dolgozók 
gyermekeinek. Az ünnepségen műsor szórakoztatta a gyermekeket, akiknek 
ajándékcsomaggal is kedveskedtünk. Az ajándékcsomagokat összeállítottuk és a 
helyszínre szállítottuk. A megjelentek száma 260 fő volt.  

17. December 13-án a kerületi Idős Otthonokat valamint Szeretetotthonokat látogattunk 
meg. Bethlemes műsort szerveztünk és közel 812 db ajándékcsomagot osztottunk szét 
a lakók és gondozóik között. 

18. December 17-én az Önkormányzat dolgozói részére Karácsonyi ünnepséget 
szerveztünk a Millenárison, továbbá a dolgozókat ajándékkal leptük meg.  

19. 2008. év július 1-je óta a kéthetente, 50.000 példányszámban megjelenő „Budai 
Polgár” időszaki lap kiadói tevékenységét látjuk el. 

 
 
 
 

Budapest, 2018. március 31.  
 
 
  

 
 
 
 
 

Balaton Balázs 
ügyvezető igazgató 


