
A Toldis Ifjúságért Nagykőrös Alapítvány 
 

KKözhasznúsági jelentése 
 

a 2011. esztendőről 
 
1. SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ 

 

A Toldis Ifjúságért Nagykőrös Alapítvány  2011. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított 

össze. A mérleg főösszege: 10.194 e Ft, saját tőke 10.194 e Ft. A részletes kimutatás 

jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-

kimutatásból. (1. sz. melléklet) 
 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 

Az Alapítvány tárgyévben 415 ezer Ft állami támogatást kapott az SZJA 1 % átutalásaként, és 

ezt teljes egészében felhasználta. A kapott támogatás 32 ezer Ft-tal kevesebb az előző évihez 

képest a 2. sz. melléklet szerint.   

 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 1892 ezer Ft-tal növekedett. Az 

Alapítvány pályázati úton elnyert – korábban megelőlegezett kiadásainak részét 2011-ben 

utalták át, a közhasznú tevékenységhez beérkező adományok szinte megduplázódtak, továbbá 

az Alapítvány cél szerinti kiadásai az előző évhez képest csökkentek (3. sz. melléklet) 

 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Alapítványunk cél szerinti juttatásokban részesítette a jó tanuló, jó sportoló és szociálisan 

rászoruló tanulókat, melyről a 4. számú kimutatást mellékeljük. 

 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELELPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE. 
 

Az Alapítvány támogatást magánszemélyektől, egyéni vállalkozóktól és gazdasági 

társaságoktól kapott, továbbá a Tempus Közalapítvány utalta át a korábbi évről hátralévő 

támogatását és itt szerepel még az SZJA 1 %-a az 5. sz. melléklet szerint. 

 

 



6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet tisztségviselői támogatásban, tiszteletdíjban, 

költségtérítésben nem részesültek. (6. sz. melléklet.) 

 

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 
 
A Toldis Ifjúságért Nagykőrös Alapítvány 1991-es Alapító okirata szerint: célja  „a tehetséges 

és szociális helyzetük miatt rászoruló tanulók segítése. Tehát az Alapítványt szociális, 

egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési célokra, diák- és szabadidő sport 

szervezésére rendeli az Alapítványt tevő”. 

 

A megfogalmazott célok szerint a 2011-es évben három alkalommal támogatta az Alapítvány 

a jó tanuló, jó sportoló, szociális helyzetük miatt rászoruló tanulókat ösztöndíj, jutalom, 

segély formájában. 

 

 

 

 

 

 

Nagykőrös, 2012. május 30. 

 

 

 

 Kisné Rózsa Ibolya 

 kuratórium elnöke 

 

 

  

Záradék:  

E közhasznúsági jelentést a Toldis Ifjúságért Nagykőrös Alapítvány Kuratóriuma  

2012. május 30-én elfogadta. 

 

 


