
A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány 
    közhasznúsági jelentése a 2005. évi tevékenységéről 
 
 
1. Számviteli beszámoló  
 
 
nyitó egyenleg lekötött betét              9.900.000 Ft 
   folyamatosan használható összeg              427.209 Ft 
   pénztár       - 
                     összesen              10.327.209 Ft 
 
bevételek  önkormányzati támogatás                         - 
             adományozók támogatása       744.125 Ft
    SZJA 1 %-a       2.432.374 Ft
    Egyéb bevételek: 
                                           kamatbevételek:                            268.893 Ft 
                                                   jubileumi évkönyv:         18.000 Ft 
   összesen                 3.463.392 Ft 
 
 
kiadások bérek                          - 
  szolgáltatások                               709.330 Ft
  ebből: személyszállítás   508.920 Ft  
   posta ktg.        7.782 Ft  
   bank ktg.                             22.496 Ft 
   számlavez.díj      11.870 Ft 
   kp. átutalási megbízás                  400 Ft 
   hirdetések       
   (SzJA 1%-ról, beszámolóról)   17.262 Ft  
   dortmundi cserekapcsolat   
   támogatása    140.600 Ft 
 
  beruházások            278.672 Ft    
   sportszer vásárlás     31.167 Ft 
   fizikai kísérleti eszk.vás.    45.750 Ft 
   DVD író (Pioneer) szerverhez    15.000 Ft 
   hálókártya szerverhez    16.875 Ft  
   Samsung winchester szerverhez  27.500 Ft 
   oktatási program     40.000 Ft 
   üveges szekrények (vitrin)   75.000 Ft 
   roló függöny vásárlás      9.000 Ft 
   zongoraszék vásárlás    18.380 Ft 
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   egyéb kiadások          1.545.616 Ft 
   énekkari album       6.980 Ft 
   délutáni órák támogatása 
   (tehetséggondozás foglalkozás) 380.188 Ft  
    könyvutalvány 

 február (83fő)   373.500 Ft 
 június (63 fő)   315.000 Ft 

   DUNAFERR - díj + jár.               49.481 Ft 
   táci tanulmányi kirándulás    20.000 Ft 
   tárgyjutalom + jár.             176.000 Ft 
   matematikaverseny részv. díj    91.050 Ft 
   fizikus tábor költségei     32.435 Ft 
   művészeti est dekorációja    40.000 Ft 
   Bolyai matematika verseny    12.497 Ft 
   önképzőkör kiadásaira  
   (menetjegy, színházjegy,  

   múzeumi belépők)     48.485 Ft 
                           összesen:                  2.533.618 Ft
  
     
záró egyenleg Optima befektetési jegy       2.500.000 Ft 

lekötött összeg (lek. betét)            7.700.000 Ft 
   folyamatosan használható összeg              1.056.983 Ft 
   pénztár       - 
                     összesen                11.256.983 Ft 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása
 
A 2005. évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány. 
 
 
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról  
 
Az alapítvány az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 
Dunaújvárosi Fiókjánál vezetett folyószámlát. Az OTP-nél lévő lekötött betéteit 
az alapítvány felbontotta, és a kedvezőbb kamatozás miatt a Kereskedelmi és 
Hitel Bank Rt-nél kötött le 1 db 2.000.000,-Ft, 1 db 1.000.000,-Ft, 1 db 
2.300.000,-Ft és 1 db 2.400.000,-Ft értékű betétet. A Kereskedelmi és Hitel  
Banknál lévő lekötött betétek záró összege 7.700.000,-Ft, valamint a 2002-ben 
az OTP-nél vásárolt 2.500.000,-Ft értékű befektetési jegy piaci értéke 2005. 
december 31-én 3.202.449,-Ft. A Kereskedelmi és Hitel Banknál lekötött 
2.000.000,-Ft-os betét 2005. év végén 8.877,-Ft-ot kamatozott.  
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A 2005. december 31-én meglévő lekötött betétek záró állománya a 
Kereskedelmi és Hitel Banknál  
 
Sorszám Betétlekötés   Lekötött betét   Betét összege 
     dátuma             száma 
 
1. 2005.11.09.  (SAA 330429 NH91 TQ7) 2.300.000,-Ft 
2. 2005.12.02.  (SAA 119185NIKEYA6) 2.000.000,-Ft 
3. 2005.12.08.  (SAA 564695NIWONPZ) 2.400.000,-Ft 
4. 2005.12.15.  (SAA 16639ONJO6341)  1.000.000,-Ft 
Lekötött betétek értéke 2005. december 31-én:   7.700.000,-Ft 
 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
    Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatást az alapítvány 
    nem fizetett a 2005. évben. 
 
    Közhasznú tevékenység keretében nyújtott természetbeni juttatást a 

Széchenyi István Gimnázium azon diákjainak adtunk könyvutalvány 
formájában, akik leadták az alapítványnak középfokú nyelvvizsgájukat 
igazoló bizonyítvány másolatukat. 

    2005. februárjában 87 diák vett át fejenként 5.000,- Ft értékű könyvutalványt, 
amely értéke 415.000,- Ft volt. 10 % kedvezménnyel vettük, ezért mutatkozik 
eltérés a beszámolóban leírt összeghez képest. 2005. júniusában 63 diáknak 
osztottunk könyvutalványt 315.000,-Ft értékben.  

 
5. Kimutatás a kapott támogatásokról 
 
    Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi 

önkormányzattól kapott támogatások mértéke: 
 
    A 2004. októberében befolyt  SZJA 1 %  2.383.623,- Ft volt, melyet az 

alapító okiratban szereplő tevékenységeink kiadásaira használtunk fel 2005. 
szeptemberéig. A 2005-ös év folyamán  2.432.374,- Ft folyt be az SZJA 1 % - 
okból, melyet 2006. októberéig fogunk felhasználni. 

    Idegen nyelvi képzés (könyvutalványok), külföldi kapcsolatok fejlesztése 
(Dortmund), tanulmányi versenyek, kirándulások támogatása az önképzőkör, 
a diákszínpad programjaira, DUNAFERR-díj-ra, délutáni foglalkozások 
támogatására, fizikus tábor költségeire, intézményi beruházásokra (fizikai  
kísérleti eszközök, sportszerek, DVD író, hálókártya, winchester, oktatási 
program, oktatást segítő berendezések). 
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 Ezen kívül cégek és magánszemélyek is támogatták alapítványunkat összesen 
744.125,-Ft-tal, melyet a Széchenyi-szoborra, tiroli utazásra, matematika 
versenyekre, az oktatás támogatására ajánlottak fel. 

 
6. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól
 
   Az alapítvány valamennyi vezető tisztségviselője önkéntesen, társadalmi 

munkában végzi feladatát, sem tiszteletdíjat, sem másmilyen térítést vagy 
juttatást nem kapott. Fábián István és Martonné Kozári Zsuzsanna az 
alapítvány munkájában történő részvételükért 50-50 e Ft értékű 
tárgyjutalomban részesültek. 

 
7. Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről 
 
    Az alapítvány elsődleges feladata az iskolai nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a gyermek- és ifjúságvédelem, a 
kulturális és sporttevékenység elősegítése, fejlesztése.  

 
    A fenti feladatok ellátása érdekében az alapítvány arra törekszik, hogy 

lehetőségeihez mérten egy hatékony eszközrendszert teremtsen meg: 
- az idegen nyelvi oktatáshoz szükséges berendezések és eszközök  

          beszerzésével, 
- a külföldi kapcsolatok fejlesztésével, cserelátogatások támogatásával, 
- nyelvvizsgák letételének anyagi támogatásával, 
- sportoláshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzésével,       
- sport- és kulturális rendezvények támogatásával, hangversenyeken, zenei 
     bemutatókon történő részvétel finanszírozásával. 
 
A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány a 2005. évben is a fenti célok 
megvalósítása érdekében fáradozott, bevételeit ezen feladatok ellátására 
fordította. 
 
 
Dunaújváros, 2006. május 30. 
 
Készítette: 
 
 
Martonné Kozári Zsuzsanna s. k. 
gazdasági vezető 

Szécsenfalvi László s. k. 
kuratóriumi elnök 

4. oldal a 4 oldalból 


	A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány
	    közhasznúsági jelentése a 2005. évi tevékenységéről
	   DUNAFERR - díj + jár.               49.481 Ft
	   táci tanulmányi kirándulás    20.000 Ft
	   tárgyjutalom + jár.             176.000 Ft
	   matematikaverseny részv. díj    91.050 Ft
	   fizikus tábor költségei     32.435 Ft
	   művészeti est dekorációja    40.000 Ft
	   Bolyai matematika verseny    12.497 Ft
	   önképzőkör kiadásaira 
	   (menetjegy, színházjegy, 
	   múzeumi belépők)     48.485 Ft
	                           összesen:                  2.533.618 Ft 
	    Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatást az alapítvány
	    Az alapítvány elsődleges feladata az iskolai nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kulturális és sporttevékenység elősegítése, fejlesztése. 



