7.sz.melléklet
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
Közhasznúsági tevékenység szöveges beszámoló

A társaság neve: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
A társaság címe: 6000 Kecskemét,
Kápolna utca 11.
A társaság telefonszáma:
76/ 486-867 fax: 76/ 482-223
Az alapító:
neve:
Kecskmét Megyei Jogú Város Önkormányzata
címe:
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.
Az ügyvezető:
neve:
dr.Füzi László
A Kft. jellege, működési köre:
A társaság kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez, üzletszerű
gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében
folytat.
A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni és fejleszteni
kívánja elsősorban a megye és az ország művészetét, ezen belül kiemelten a
Forrás folyóirat megjelentetését, kerámia- és zománcművészetét, azok hazai és
nemzetközi elismertségét.
Tevékenységével szolgálni szándékozik minden művészeti műfajt, melyek
alapfeltételei a használatában lévő eszközök és épületek által adottak. Ezzel járul
hozzá a város és ezzel Magyarország kultúrájának gazdagításához, sokszínűvé
tételéhez.
A társaság tőke, hitel és működési pénzigénye:
Törzstőke: 3.000.000,Elsősorban támogatásokból, pályázatokból és a vállalkozási tevékenység
(bérégetés, műterem bérleti díj, szállásdíj stb.) bevételéből működik.
A támogatásokon túl, bevételszerző tevékenysége szorosan összefügg a
művészeti élet – konkrétabban a társadalom mindenkori szponzorációs
készségével és ennek pénzügyi lehetőségével.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. három fő
tevékenységi köre a Forrás folyóirat kiadása, a kerámia művészeti , és a
zománcművészeti tevékenység. Vállalkozásunk 2012. január 1-től a BácsKiskun Megyei Önkormányzattól a Kecskemét Megyei Jogú Város tulajdonába
került.
A Nonprofit Kft-ben működő műhelyek a területükön eddig is
elismertséget szereztek a művészeti tevékenységükkel, szakmai programjaikkal,
szimpozionjaikkal és kiállításaikkal.
A jövőben ezt az ismertséget felhasználva folytatja tevékenységét,
fokozottabb PR tevékenységgel, teret adva a város, az ország, művészeti
értékeinek gyarapításának.
A Nonprofit Kft. rendszeresen pályázik, elnyert pályázatai elsősorban
szakmai programjainak magas szintű megvalósítása érdekében, eszközeinek
korszerűsítésére, illetve cseréjére szolgálnak. A technika korszerűsége és a
szakmai, szakdolgozói színvonal megléte biztosítja csak „fizetős” művészek
jelentkezését, mellyel saját bevételre tesz szert.
A társaság tevékenységének bemutatása
Tevékenységét tekintve:
1./
2./

A Forrás Kiadó
Forrás című havi megjelenésű folyóirat kiadója
A Kerámia Stúdió
- egyrészt egy egész-évben működő művésztelep, ahová a világ minden
részéről pályázhatnak művészek,
- másrészt oktatási centrum, a Szilikátművészeti tanszék létrehozásával
/Nyugat-Magyarországi Egyetem/.
- harmadrészt a meglévő kortárs kerámia gyűjteménye, állandó
fejlesztése, amely közel 40 ország, több mint 300 művészének, több
mint 3000 darab alkotásából áll, és amely teljesen egyedülálló a
világon, hogy a gyűjtemény minden darabja a Stúdióban készült.
A 2012-es esztendőben a Kft. folytatta a szakmai programját, támogatást
szerzett művészeket fogadott, szimpozionokat tartott, és gazdag kiállítási
programokat szervezett.

3./

A Zománcművészeti Alkotóműhely
- tűzzománc alkotások létrehozásával foglalkozó művésztelep, ahol
hazai, és külföldi művészek egyaránt dolgoznak,
- gyermekek számára szakkörök szervezése, ahol foglalkozhatnak
tűzzománc tárgyak készítésével,
- szimpozionok szervezése, lebonyolítása a zománcművészet értékeinek
megőrzése érdekében.

A bevételt, nagy érdeklődést kiváltó programjaink, valamint a művészek
által elnyert támogatások eredményezték.
A 2012-es évben tevékenységünk pénzügyi eredménye pozitív volt, mind
vállalkozási, mind pedig közhasznú tekintetben nyereséget hozott.
A jelenlegi gazdasági helyzetben is arra törekszünk, hogy a jövőben is meg
tudjuk tartani a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
működőképességét.

Kecskemét, 2013.04.17.

dr. Füzi László
ügyvezető

