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1. Számviteli beszámoló 
 

Nyitó egyenleg: 1.843.789,- Ft 
Bevételek: 681.063,- Ft 
Kiadások: 702.545,- Ft 
Záró egyenleg: 1.822.307,- Ft 
 
 

2. A költségvetésből az SZJA 1 %-át kapta az alapítvány 426.973,- Ft összegben. 
Felhasználása: 

 
- versenyek nevezési díja: 26.486,- Ft 
- tanulmányi kirándulás költségeihez hozzájárulás: 163.720,- Ft 
- karácsonyi képeslap, ajándékkártya: 45.600,- Ft 
- pedagógus-nap (Hárfa koncert, virág): 21.100,- Ft 
- UT útiköltségei: 20.100,- Ft 
- DÖK konferencia részvételi díja: 3.500,- Ft 
- aláírási címpéldány pályázathoz: 1.500,- Ft 
- hirdetés, reklám: 53.160,- Ft 
- irodaszer, nyomtatvány: 880,- Ft 
- postaköltség (fiókbérlet, levél feladás): 9.799,- Ft 
- folyószámla kezelési költség: 9.473,- Ft 
 
 

3. Az alapítvány vagyona 
Az alapítvány induló vagyona 108.000,- Ft volt. 
Lekötött betétjének összege 1.551.400,- Ft, melynek csak a kamatai használhatók fel 
meghatározott célra. Alapítványunk egyéb vagyonnal nem rendelkezik. 
 
 

4. Cél szerinti juttatások: 
 

- sosnowieci középiskolás diákcsere program: 50.244,- Ft 
- S. J-né matematika verseny (könyvutalvány): 49.000,- Ft 
- Dián F. tan. segély-ösztöndíj: 35.000,- Ft 
- jutalomként adott könyvutalványok: 101.500,- Ft 
- jutalomkönyvek: 53.873,- Ft 
- tárgyjutalmak: 3.550,- Ft 
- színházlátogatás: 40.000,- Ft 
- szociális segély: 2.500,- Ft 
- folyószámla kezelési költség (pályázatból): 6.410,- Ft 
- postaköltség (pályázatból): 2.300,- Ft 



- folyóirat (pályázatból): 2.850,- Ft 
 

5. Az APEH-tól az SZJA 1 %-át kapta az alapítvány 426.973,- Ft összegben. A helyi 
önkormányzattól 50.000,- Ft támogatásban részesült. 
Az elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől alapítványunk nem részesült 
támogatásban. 
 
 

6. A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek. 
 
 

7. Rövid tartalmi beszámoló 
Az alapítvány az Alapító Okiratban megjelölt célok és szabályok szerint a Jókai Mór 
Gimnázium tanulóit tanulmányi ösztöndíjban, szociális segélyben részesítette. A 
tanulmányi versenyeket jutalomkönyvvel, CD-vel díjazta. Támogatta a belföldi és a 
külföldi tanulmányi kirándulásokat, a színházlátogatást. Alapítványunk bonyolította le a 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala által is támogatott sosnowieci középiskolás 
diákcsere programot, melyen iskolánk és diákjai mellett testvérvárosunk egyik 
középiskolájából 14 diák és 3 pedagógus is részt vett. 2007 májusában működési célú 
pályázatot adtunk be a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális 
Kollégiumához, melyen 170.000,- Ft támogatást nyertünk. A pályázati pénzt 2008. május 
31-ig kell elköltenünk. 
 
 
 
Komárom, 2008. április 01. 
 
 
 
 
 

Szabóné dr. Mühlenkampf Erika 
a kuratórium elnöke 

 


