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Közhasznúsági jelentés a Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért 

Alapítvány  közhasznú szervezet 2011.  évi működésről és tevékenységről 

 
Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének megfelelően. 

Elfogadta a Kuratórium 2012. május 3-i  ülésén. 

 

1. Számviteli beszámoló  

 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:                  682 ezer Ft 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:          682 ezer Ft 

 Ebből : központi költségvetésből:                  303 ezer Ft 

                        Önkormányzattól :                               40 ezer Ft 

                         Magánszemélyektől:                         337 ezer Ft 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:              0 ezer Ft 

Egyéb bevétel:                                                               2 ezer Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele:                               0 ezer Ft 

   

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                         367 ezer Ft 

 Kiadások:                                                        137 ezer  Ft 

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                          168 ezer Ft 

Összes pénzügyi eredmény:                                        178 ezer Ft 

 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK:                                                     902 ezer Ft 

Ebből Befektetett eszközök:                   297 ezer Ft 

 Forgó eszközök:                          605 ezer Ft 

 Ebből : pénzeszközök:                 605 ezer Ft 

 

FORRÁSOK:                                          902 ezer Ft 

 Ebből Saját tőke:                          902 ezer Ft 

 Tartalék:                                           0 ezer Ft 

 Kötelezettségek:                               0 ezer Ft 
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A 2011-es  évben kapott  támogatások, bevételek részletezése: 

A támogatás forrása ezer Ft 

Az Országgyűléstől kapott támogatás: 0 

Minisztériumoktól (NCA): 50 

Más költségvetési szervektől 0 

Helyi, települési önkormányzatoktól: 40 

Adományok, egyéb támogatók: 337 

SZJA 1%-ából befolyt összeg: 253 

Tagdíjak: 0 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó 

bevétel : 

0 

Kamatbevételek: 2 

Vállalkozásból származó bevételek: 0 

Egyéb bevételek: 0 

Támogatás és bevétel összesen : 682 

 

A támogatásokat (összesen,680 ezer Ft) négy forrásból kaptuk, ebből kettő költségvetési forrás:  NCA 

50 ezer  és SZJA 1%. 253 ezer  (összesen 303 ezer Ft) illetve a helyi Önkormányzattól 40 ezer Ft-ot és 

magánszemélyektől 337 ezer Ft-ot 

  

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

Az NCA-támogatást és az SZJA 1% költségvetési támogatást is a közhasznú alaptevékenységek 

finanszírozására fordítottuk:  A Szja 1%-ból befolyt támogatás felhasználása a következőképpen oszlik 

meg: 37240 Ft-ért  1 db nyomtatót, 100000 Ft-ért projektort vásároltunk. A fennmaradó  115760 Ft, 

valamint az NCA pályázaton nyert 50000 Ft-ból a fénymásoló bérleti díját fizettük. Ezek az oktatás 

technikai feltételeit javítják, biztosítják a zökkenőmentes mindennapi munkát. 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:                  79 ezer Ft  

Értékcsökkenési leírás:                                                         152 ezer Ft 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások  :                         288 ezer Ft 

 

4.  A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

 

Más civil szervezetnek 2011 évben nem nyújtottunk támogatást. 
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5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 

a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke  

 

50 ezer Ft  NCA pályázat alapján  

                                                        40 ezer Ft Orosháza Önkormányzat 

                                                      253 ezer Ft  Szja 1 %-os felajánlásból. 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

 

2011-ben nem  volt személyi jellegű kifizetés. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  

 
 

Rendezvények, más programok: 
Három hagyományos verseny megrendezésére került sor. Ezek: Arany Dobókocka  Területi Matematikaverseny, 

2011-ben már az alsó tagozatosok  (3., 4. évfolyam ) bevonásával kibővítve került lebonyolításra. 

Szüreti mulatság, ahol saját tanítványainkon kívül a környezetünkben lévő két óvoda  is aktív résztvevő volt és a 

„Sulisirató”, ami vidám tanévbúcsúztató vetélkedő a városban  működő  iskolák  csapatainak részvételével 

zajlik. 

Ezek költségeinek jelentős részét az önkormányzati pályázaton nyert összegből fedeztük. ( jutalmazás, 

megvendégelés ) 

 

 

 

Orosháza, 2012. május 29. 
 

 

 

 

Szatmáriné Kajári Gabriella 

kuratóriumi elnök 

 

 

 


