
A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány 
    Közhasznúsági jelentése a 2004. évi tevékenységéről 
 
 
 
1. Számviteli beszámoló  
 
 
nyitó egyenleg lekötött betét              9.000.000 Ft 
   folyamatosan használható összeg              390.853 Ft 
   pénztár       - 
                     összesen               9.390.853 Ft 
 
 
bevételek  önkormányzati támogatás                         - 
             adományozók támogatása       756.374 Ft
    SZJA 1 %-a       2.383.623 Ft
    Egyéb bevételek: 
                                           kamatbevételek:                            396.995 Ft 
                                                   jubileumi évkönyv:         96.000 Ft 
     tárgyjutalom többlet ktg.:          5.279 Ft 
   összesen                 3.638.271 Ft 
 
 
kiadások bérek                   - 
  szolgáltatások                               709.062 Ft
  ebből: fuvardíj  (Dortmund)  230.000 Ft 
     (Tirol)         170.000 Ft 
      (énekkar)    70.932 Ft  
     (tantestület)    71.553 Ft   
   posta ktg.        8.650 Ft  
   bank ktg.                               7.535 Ft 
   számlavez.díj      10.006 Ft 
   hitelesítési díj       3.140 Ft 
   kp. átutalási megbízás               1.045 Ft 
   hirdetések      16.201 Ft 
   Dortmundi cserekapcsolat   
   támogatása    120.000 Ft 
 
  beruházások            872.575 Ft    
   Sharp fénymásoló vásárlás 769.660 Ft 
   Sportszer vásárlás     12.970 Ft 
   Fizikai kísérleti eszk.vás.    72.145 Ft 
   DVD lejátszó     17.800 Ft 
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   egyéb kiadások          1.120.278 Ft 
   könyvutalvány    491.500 Ft  
   DUNAFERR díj + jár.               116.445 Ft 
   Arany díj       10.000 Ft 
   Tárgyjutalom + jár.   181.279 Ft 
   Buza Ágnes repülőjegy(NASA) 186.700 Ft 
   Gólyatábor pólóvásárlás     40.000 Ft 
   Matek verseny részvételi díj    84.348 Ft 
   Fizika tábor költségei     10.006 Ft      
                               összesen:                  2.701.915 Ft
  
 
 
     
záró egyenleg lekötött összeg(lek.betét,Optima bef.jegy)      9.900.000 Ft 
   folyamatosan használható összeg                 427.209 Ft 
   pénztár       - 
                     összesen                10.327.209 Ft 
 
 
 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása
 
    2004. 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. Ezen kívül hét lekötött betéttel 
rendelkezik: 1 db 1.500.000,-Ft, 2 db 1.200.000,-Ft, 3 db 1.000.000,-Ft, 1 db 
500.000,-Ft értékű, valamint 2.500.000,- Ft értékű  Optima befektetési 
jeggyel. 

    A lekötött betétekre kapott kamatokat az alaptevékenységünkre fordítjuk. 
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
    Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatást az alapítvány 
    nem fizetett 2004. 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. 

    2004. évben összesen: 107 diák vett át fejenként 5.000,- Ft értékű 
könyvutalványt, amely forintértéke 535.000,- Ft volt. 10 % kedvezménnyel 
vettük, ezért mutatkozik eltérés a beszámolóban leírt összeghez képest, 
valamint a Kispál István tanár úr által 2003. évben adományozott 10.000,-Ft 
értékű könyvutalványt is kiosztottuk 2 diáknak. 

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

önkormányzattól kapott támogatások mértéke: 
 
    A 2003. októberében befolyt  SZJA 1 %-a  2.723.526,- Ft volt, melyet az 

alapító okiratban szereplő tevékenységeink kiadásaira használtunk fel 2004 
szeptemberéig. 2004. októberben 2.383.623,- Ft folyt be az SZJA 1 % - 
okból, melyet 2005 októberéig fogunk felhasználni. 

    Idegen nyelvi képzés (könyvutalványok), kölföldi kapcsolatok fejlesztése 
(dortmundi, tiroli utazás, Buza Ágnes NASA űrközpont) tanulmányi 
versenyek támogatása (matematika verseny) fizikus tábor támogatása, 
intézményi beruházásra (SHARP fénymásoló, fizikai kísérleti eszközök, 
sportszerek, DVD lejátszó). 

 
 Ezen kívül cégek és magánszemélyek is támogatták alapítványunkat összesen 

756.374,-Ft – tal, melyet a „Gimi díj” - ra, vers– és prózamondó versenyre, 
tiroli utazásra, Buza Ágnes utazási költségeire, matematika versenyre, a fizika 
tantárgy fejlesztésére, 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. 
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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 az 2004. évben is a fenti 
célok megvalósítása érdekében fáradozott, bevételeit ezen feladatok ellátására 
fordítottuk. 
 
 
 
Dunaújváros, 2005. március 16. 
 
 
 
 
Martonné Kozári Zsuzsanna s. k. 

gazdasági vezető (SZIG) 
 

Szécsenfalvi László s. k. 
kuratóriumi elnök 
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