
A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány 
    Közhasznúsági jelentése a 2003. évi tevékenységéről 
 
1. Számviteli beszámoló  
 
nyitó egyenleg lekötött betét            10.400.000 Ft 
   folyamatosan használható összeg              149.840 Ft 
   pénztár       - 
                     összesen              10.549.840 Ft 
 
bevételek  önkormányzati támogatás                         - 
             adományozók támogatása       702.422 Ft
    SZJA 1 %-a       2.723.526 Ft
    Egyéb bevételek: 
                                           kamatbevételek:                            271.524 Ft 
                                                   jubileumi évkönyv:       612.500 Ft 
   összesen                 4.309.972 Ft 
 
kiadások  bérek                 - 
   szolgáltatások                           2.387.489 Ft
   ebből: fuvardíj (Tirol)                      160.000 Ft 
     hajókirándulás                    1.850.000 Ft 
     jubileumi rend.: 
     Bartók bérleti díj                    131.250 Ft 
     műszaki technikai szolg .       106.250 Ft 
    „A világ táncban és zenében” 100.000 Ft 
      postaktg.               8.511 Ft  
      bankktg.                                  11.470 Ft 
      számlavez. díj     7.896 Ft 
      hirdetések    12.112 Ft  
  
   beruházások                      567.500 Ft    
            számítógép-vás. 3db              540.750 Ft  
                     szellemi term. vás.                   26.750 Ft 
    egyéb kiadások         2.513.970 Ft 
              könyvutalvány                  333.000 Ft  
    jubileumi évkönyv              1.937.600 Ft 
    könyv             12.326 Ft 
    meghívó jub. rend.-re          72.500 Ft 
                                        DUNAFERR-díj                     116.100 Ft 
    mat. vers. részv. díj          42.444 Ft  
                                          összesen:             5.468.959 Ft
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záró egyenleg lekötött össz. (lek. betét, Optima bef. jegy)      9.000.000 Ft 
   folyamatosan használható összeg                  390.853 Ft 
   pénztár       - 
                     összesen                   9.390.853 Ft 
 
 
 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása
 
    A 2003. évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány. 
 
 
 
 
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról  
 

Az alapítvány a Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 
Dunaújvárosi Fiókjánál vezet folyószámlát. Ezenkívül hét lekötött betéttel 
rendelkezik: 1 db 1.500.000,-Ft, 4 db 1.000.000,-Ft, 2 db 500.000,-Ft értékű, 
valamint 2.500.000,- Ft értékű  Optima befektetési jeggyel. 

    A lekötött betétekre kapott kamatokat az alaptevékenységünkre fordítjuk. 
 
 
 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
    Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatást az alapítvány 
    nem fizetett a 2003. évben. 
 
    Közhasznú tevékenység keretében nyújtott természetbeni juttatást a 

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

    A 2003. évben összesen 74 diák vett át fejenként 5.000,- Ft értékű 
könyvutalványt, amelyek forintértéke 370.000,- Ft volt.(10 % kedvezménnyel 
vettük, ezért mutatkozik eltérés a beszámolóban leírt összeghez  képest). 
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5. Kimutatás a kapott támogatásokról
    Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól stb. kapott támogatások mértéke: 
 
    2003-ban a (2002.évi) SZJA 1 %-ából befolyt összeg 2.723.526,- Ft volt, 

melyet az alapító okiratban szereplő tevékenységeink kiadásaira használtunk 
fel, illetve fogunk felhasználni. Idegen nyelvi képzés támogatására 
(könyvutalvány), külföldi kapcsolatok fejlesztésére (tiroli utazás), tanulmányi 
versenyek támogatására (matematikaverseny), iskolai hajókirándulás 
lebonyolítására, intézményi beruházásra (számítógépek, operációs rendszer 
vásárlása), DUNAFERR-díjra, valamint iskolánk fennállásának 50. 
évfordulója alkalmából megtartott jubileumi rendezvénysorozatra. 

 
Ezen kívül cégek és magánszemélyek is támogatták alapítványunkat összesen 
702.422,- Ft-tal, melyet jubileumi rendezvényekre, tiroli utazásra, 
matematikaverseny támogatására fordítottunk.  

 
 
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. 

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

képességfejlesztés, az 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, 
- a nyelvvizsgák letételének anyagi támogatásával, 
- a sportoláshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzésével,       
- a sport- és kulturális rendezvények támogatásával, hangversenyeken, zenei 
     bemutatókon történő részvétel finanszírozásával. 
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A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány a 2003. évben is a fenti célok 
megvalósítása érdekében fáradozott, bevételeit ezen feladatok ellátására 
fordította. 
 
 
 
Dunaújváros, 2004. május 4. 
 
 
        Szécsenfalvi László 
          kuratóriumi elnök    

 
 
 
 
 
Összeállította: Martonné Kozári Zsuzsanna gazdasági vezető 
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