
 

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés 

„Nyelvoktatás fejlesztéséért” Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 

 2020. évi tevékenységéről. 

 

 

A társadalmi szervezetet a Fejér Megyei Bíróság 1999. 06. 29-i Pk. 61. 169/1992/22. számú 

jogerős  bírósági végzésében társadalmi szervezetként, közhasznú szervezetként bejegyezte.  
 
1. Az Alapítvány – alapszabálya szerint – az alábbiakban meghatározott közhasznú 

tevékenységet folytatja: 

 

Legfőbb célkitűzéseink:  

▪ A tanulók oktatási feltételeinek javítása minden lehetséges eszközzel, közérdekű 

juttatással, vállalással, adományokkal.  

▪ A tanulók oktatási feltételeinek javítása érdekében különböző berendezések, eszközök 

vásárlása, 

▪ Szakkörök támogatása.  

▪ Tanulmányi és szabadidős rendezvények, fellépések támogatása, 

▪ Tanulmányi versenyek finanszírozása, jutalmazások. 

 

2.  Az alapítvány 2020. évi számviteli mérlege 
 
Az egyszerűsített számviteli beszámolót az 1.számú melléklet tartalmazza. 

Az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános pénzügyi 

elvek szerint készítettük el és az a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetünkről megbízható, 

valós képet ad. 

 

3. Nevelés ,oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, mint közhasznú 

tevékenység  

 

Az előző években kidolgozott szempontsor alapján kiírták az „Év diákja”  cím odaítéléséről a 

pályázatot. A Kuratórium ebben az évben három tanulónak adományozta a címet, elismerve 

ezzel kimagasló teljesítményét, bízva abban, hogy más diákokat is ösztönözni tud ezzel a 

kitüntetéssel a minél jobb eredmények elérésére.  

 

Az SZJA 1%- ból 2020-ben 759.069- Ft bevétele volt az alapítványnak. Ennek jelentős részét 

a beérkezett igényeket és kéréseket mérlegelve- 

➢  tanév végi jutalomkönyvekre,   

➢ az alsó tagozat Szórakoztatótan szakkörének tanulmányi kirándulására :utiköltségének és 

belépőjegyeinek támogatása: (belépőjegy Csodák Palotája) 

➢ napközis csoportok és háztartástan eszköztámogatása - barkácsolás 

➢ Erzsébet tábor részvételi díj,  

➢ fejhallgatók vásárlása 

➢ iskolabútor vásárlása 

➢ 100 ötöst összegyűjtők jutalmazásra: csokoládé 

 

 



Céljaink megvalósításához levélben és személyes beszélgetések során kértük a város 

vállalkozóinak, vállalatainak segítségét, melyek közül néhányan adományaikkal hozzájárultak 

munkánk színvonalának javításához. Az adományozott összeg 2020.évben  20.000,- Ft volt. 

A támogatóin között volt az  INFO Sziget, és egy magánszemély.   

 

KÖSZÖNJÜK! 

 

Az alapítvány összes kiadása 2020.évben  1.149.415,- Ft. 

 

Alapítványunk költségvetési és cél szerinti támogatást nem kapott, költségvetési szerv sem 

támogatta szervezetünket. 

 

Ügyviteli munkánkat- adóbevallás, SZJA 1%- val kapcsolatos teendők, támogatók 

megnyerése, igazolások kiadás, statisztika elkészítése, stb.- időarányosan elvégeztük. 

 

A Kuratórium tagjai (és egyéb segítőink) társadalmi munkában dolgoztak. 

 

 

 

Mór, 2021. május 24 

 

 

Stumpfné Zsolnai Éva 

A Kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

 

A „Nyelvoktatás Fejlesztéséért” 

 Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványi Kuratóriumának 

 2020.évi  Egyszerűsített Éves Beszámolója 

Pénztárkönyv alapján 

 

 

Bevételek     Kiadások   

          

SZJA 1% 759069   Jutalmazásra könyvek 100233 

Kamatbevétel 286     Éremverés 13715 

INFO SZIGET 10 000   Banki költségek 51927 

Magánszemély 10 000   Erzsébet tábor részv.  69000 

    Wittner és Tsa fejhallg 135000 

Összesen 779355   Mamoka fuvar 127000 

    Wittner és Tsa oklevél 24000 

      Ezerszó díszoklevél 6096 

      S-SPORT 45560 

      INFO SZIGET adapter 8170  

      DUÓ PAPÍR 5030 

      TEXTIL Méteráru 25000 

      Wittner és Tsa papírár 29480 

      Édességek 60000 

   Alex Bútor székek,aszt.              449234 

   Összesen           1149415 

     

     

     

     

     

     

     

     

2020.évi nyitó 

pénzkészlet:                        

       4 258 640    

Bevételek 779 355    

Kiadások 1 149 415    

2020.évi záró pénzkészlet 3 888 580    

     

Banki lekötés 2 500 000    

Erste Bank (2020.12.31) 1 388 580    

Mór, 2021.május 24.     

    

 

 

Stumpfné Zsolnai Éva  

Kuratórium elnök  


