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1. Számviteli beszámoló: 

A Szülők a Gyermekeinkért Alapítvány 2010. évben gazdálkodásról a számviteli törvénynek 

és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 

mérleg főösszege 2,259 e Ft., a saját tőke 2,259 e Ft.. A részletes kimutatás a jelentés 1. 

számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény-kimutatásából. 

 

2. Közhasznú működésre kapott támogatás felhasználása: 

Tárgyévben az alapítvány 608 e Ft. támogatást kapott. Ebből 283 e Ft. Szja 1%-a, a maradék a 

szülői munkaközösség támogatása. 

A támogatások összege 1,437 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A kapott támogatásokat 

2. számú mellékletben mutatjuk be. 

A változások részleteit a 3. számú mellékletben található. 

 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás: 

A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 

közhasznú céljainak elérésére. A vagyon felhasználását a 3. számú mellékletben mutatjuk be. 

 

4. Célszerinti juttatások kimutatása: 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. (4. számú 

melléklet) 

 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, települési önkormányzattól társulástól és mindezek szerveitől 

kapott támogatások mértéke: 

Tárgyévben szervezetünk 283 e Ft. Szja 1% támogatást kapott. Ez 131 e Ft-tal kevesebb mint 

előző évben. 

 

6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege: 

A szervezet az idén nem nyújtott a tisztségviselőknek juttatást. (5. számú melléklet) 

 

7. Az alapítvány céljainak, megvalósításáról szóló tartalmi beszámoló: 

Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végző gyermekek jutalmazása: 

 

Egy rászoruló, de jó tanuló gyermek étkezési díjának kifizetését támogattuk. 

 

Kirándulások, túrák, táborozások szervezéséhez hozzájárulás: 

 

Ebben az évben is szerveztek az iskolában tábort, túrát, amire a jelentkezés nagy volt. 

Annak érdekében, hogy olyan gyerekek is el tudjanak menni, akik esetleg szűkös anyagi 



helyzetük miatt nem tudnának részt venni rajta, az egy főre eső költségekhez járultunk 

hozzá. 

 

 

Nyíregyháza, 2011. március 05. 

 

Zink Mihály 

a kuratórium elnöke 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Szülők a Gyermekeinkért Alapítvány 2011. március 10-ai ülésén 

a kuratórium elfogadta. 

 

 

 


