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Beszámoló 
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány 1999.

április 13−án alakult. Az alapítványt a Békés Megyei Bíróság

a 60.097/1999/2. szám alatt vette nyilvántartásba. A fenti bí−

róság 2001. május 18−án közhasznúvá, majd 2001. május 30−

án kiemelkedõen közhasznúvá nyilvánította az alapítványt.

Az alapítvány székhelye: Gyula, Mátyás király u. 7.

Az alapítvány adószáma: 18381690−1−04

Bejelentett képviselõ: Dr. Kelemenné Szántai Anita 

és Nadabánné Benyik Éva

Bankszámlaszáma: 10402623−26213408−00000000

Az alapítvány célja: egészségmegõrzés, betegségmegelõ−

zés, gyógyító−egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

családsegítés, idõskorúak gondozása, tudományos tevé−

kenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,

ismeretterjesztés, hátrányos helyzetû csoportok társa−

dalmi esélyegyenlõségének elõsegítése, emberi és állam−

polgári jogok védelme, sport, a munkaviszonyban és a

polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján foly−

tatott sporttevékenység kivételével, rehabilitációs fog−

lalkoztatás.

Miniszteri kitüntetéseket adtak át a családi napon

Közhasznú tevékenység

A közhasznú tevékenység bevétele 41 268 ezer Ft volt, 

részletezve: 

Támogatás központi költségvetéstõl: 32 ezer Ft

Egyéb kapott támogatás 

(magánszemélyektõl, cégektõl): 25 838 ezer Ft

Pályázati úton elnyert támogatás: 15 157 ezer Ft

Közhasznú tevékenység bevétele: 10 ezer Ft

Kapott bankkamat: 231 ezer Ft

Összes cél szerinti bevétel: 41 268 ezer Ft

* csak tárgyévet vizsgálva

A közhasznú tevékenység jellemzõ ráfordításai: 

Anyagi jellegû ráfordítások: 5 334 ezer Ft

Személyi jellegû ráfordítások: 7 096 ezer Ft

Értékcsökkenési leírás:: 776 ezer Ft

Egyéb ráfordítás: 7 718 ezer Ft

Összesen: 20 924 ezer Ft

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének 

eredménye: 20 344 ezer Ft. 

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet 

2005. évben nem végzett. 

Az Alapítvány a 2005. évi feladatait munkaterve 

szerint teljesítette.

Az Alapítvány vagyoni helyzetének bemutatása*

Az esélyegyenlõség napja és a nemzetközi családi nap

alkalmából miniszteri kitüntetéseket adott át Göncz

Kinga szociális miniszter. Megyénkbõl Pro−Caritate−

díjban részesült Furcsa Józsefné, a megyei Sclerosis

Multiplexes Egyesület és a Rák Ellen Együtt – Egy−

másért Egyesület elnöke. Az árvízi védekezés során a

tiszasasi gondozási központba befogadott idõs, el−

esett emberekrõl való önzetlen gondoskodás elisme−

réseként Horpácsi Györgyné ápolónõt és Török Ildi−

kó foglalkoztatót részesítették miniszteri elismerõ

oklevélben. 
Forrás: Szolnoki Néplap 2006. május 6.


