Közhasznúsági melléklet
(A 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet melléklete)
1. A szervezet azonosító adatai
név:
Héra Alapítvány
székhely:
1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.
bejegyző határozat száma:
Pk.65662/1991/3
nyilvántartási szám:
1688 (Fővárosi Törvényszék)
képviselő neve:
Dr. Halzl József
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
Az
energiaárak
következményeitől
leginkább
sújtott
rétegek
energiaköltségeihez történő hozzájárulás, energiaszámlán jóváírandó
pénztámogatással; energiatakarékos háztartási eszközöket adományozásával,
vagy hozzájárulás a fogyasztók általi megvásárolásainak költségeihez.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Az alapítvány az elmúlt 23 éves működése alatt a szociálisan rászorulók
energiaköltségeihez részlegesen hozzájárul, energiaszámlán jóváírandó
pénztámogatás odaítélésével, vagy energiatakarékos izzók és/vagy purfix
adományozásával. A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő
pályázatok igénylői részére a támogatásokat a kuratórium jogosult odaítélni.
A szociálisan rászorulók javára a pályázatot a polgármesteri hivatalok
szociális irodái, családsegítő szolgálatok nyújthatják be, hiszen ezen
intézmények tanúsíthatják a szociális rászorultságot. Társadalmi szervezetek
együttműködve a fent megnevezett szociális szervek hitelesítésével
nyújthatják be a pályázatukat.

közhasznú tevékenység
megnevezése:

közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység
célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből
részesülők létszáma:

Az energiaár-emelkedések
következményeitől leginkább sújtott
rétegek energiaköltségeihez történő
hozzájárulás, és energiatakarékos
háztartási eszközök adományozása, vagy
megvásárolásnak költségeihez való
hozzájárulás
2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 19. és 20.
pontja alapján a 1993. év III. törvény 2.§,
3.§ (2) bekezdés, 26.§, 38.§, 45.§, 47.§ (2)
bekezdés
szociálisan rászorulók családok
372 fő részére energiaszámlán történő
jóváírás; 22 fő purfix adományban
részesült és 833 darab energiatakarékos

izzót kapott 3 településen 440 rászoruló
család.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2013. évben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. jóvoltából 10.000.000,-Ft-ot
kapott az alapítvány, hogy védendő lakossági fogyasztókat támogasson 2013.
szeptemberétől. E pályázat keretén belül 283 fő részére utalt ki támogatást
7.842.486,- Ft értékben. A támogatási keret folyósítása 2014-ben is
folytatódik.
2013-ban az alapítvány összesen 217 pályázatot fogadott be, ebből
kifejezetten az E.ON támogatási keretre szóló pályázati felhívásra 168
pályázat érkezett.
A folyamatosan érvényben lévő pályázati kiírásunk esetében pedig 2013-ban
további 970.554,- Ft-ot utalt át az energiaszolgáltatók részére további 89
ügyfélnek.
2012-ben 78 darab purfixot ítélt oda 22 főnek a kuratórium, amely viszont
2013-ban realizálódott több mint 200 ezer Ft értékben. Ezen eszközök az
energiatakarékosságot célozzák meg, és a tudatos energiafogyasztást segítik
elő. Ugyanebből a célból 833 energiatakarékos izzót ítélt meg 3 településen
404 főnek.
Az alapítvány alapítása óta önkéntes jótékony adományt kér, amelyet nem a
támogatottól vár, hanem egyéb más támogatótól, önkormányzattól,
magánszemélytől vagy cégtől a társadalmi összefogás erősítése érdekében.
A megítélt összeg 10%-ának és 25%-ának beérkezése után folyósítja a
támogatást az energiaszolgáltatóhoz, így a támogatás realizálása a következő
évre át is kerülhet. Ez történt az E.ON támogatásával is, hiszen a keretösszeg
teljesen nem realizálódhatott 2013-ban.
2013-ben több mint 9 millió Ft-ot fordított az alapítvány cél szerinti
tevékenységére az alapítvány.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem
Felhasználás
Vagyonelem értéke*
megnevezése
célja
működés és
Pénzeszköz
22.193
támogatás
Készlet
396
támogatás
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év*
Tárgyév*
Energiaszámlán jóváírandó
1.081
9.426
támogatás, energiatakarékos izzó
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség
A. Ügyvezetők munkaviszonyban

Előző év (1)*
5.915

A vezető tisztségviselőknek
0
nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
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)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű
ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység
ráfordításai
K. Adózott eredmény
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
Ectv. 32. § (4) a)
[(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a)
[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) b)

Tárgyév
(2)*
3.355
0

11.150

Tárgyév
(2)*
25.316

22

5

0
0

0
0

0

0

11.128

25.311

37.996

22.589

17.301

4.849

37.996

22.589

-26.846

2.727

0

0

Előző év (1)*

Mutató teljesítése
Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Igen

Igen

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

Budapest, 2014.05. 14.

Dr. Halzl József s.k.
a Héra Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Nem

