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KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM 
KINCS-TÁR A TEHETSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 

 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2012. 
 
 

a) Számviteli beszámoló 
 
 Nyitó egyenleg       2.731.885.-Ft 
 Bevételek           855.511.-Ft 
 Kiadások           895.676.-Ft 
 Záró egyenleg:       2.691.720.-Ft 
 
 
Bevételek részletezése: 
Támogatás  

magánszemélyektől:         186.000.-Ft 
vállalkozóktól, Zrt-ktől        140.000.-Ft 
költségvetésből (SZJA 1%-a):        393.878.-Ft 

Kamatok           112.316.-Ft 
Bevételek összesen:                    832.194.-Ft 
 
 
Kiadások részletezése: 
Anyagi jellegű ráfordítások 
 eszközbeszerzés:            5.545.-Ft 

szakkönyv, folyóirat:                     59.370.-Ft 
szakmai anyagok:                                             4.000.-Ft 

 irodaszer, nyomtatvány:           5.135.-Ft 
Anyagi jellegű ráfordítások összesen:        74.050.-Ft 
Személyi  jellegű ráfordítások 
 tanulmányi és sportverseny jutalmazása (könyvutalványok):    35.000.-Ft 
 Sebestyén J-né mat-fiz. verseny díjazása (könyvutalványok):    50.000.-Ft 
 tanév végi jutalmazás, ill. versenyek díjazása (jutalomkönyvek):    119.905.-Ft  
Személyi  jellegű ráfordítások összesen:      204.905.-Ft 
Egyéb költségek, szolgáltatások 
 médiaprojekt (német-magyar) költségei:       11.755.-Ft 

tanulmányi és sportversenyek nevezési, részvételi díja:    47.300.-Ft 
 sportversenyek útiköltsége:        57.250.-Ft 

UT csoport - utazás kiállítás belépők:      18.000.-Ft 
 tanulmányi kirándulás hozzájárulás (osztályok):     33.525.-Ft 
 múzeum-, színházlátogatáshoz hozzájárulás:                                     38.100.-Ft 
 rendezvények költségei:                 327.530.-Ft 

hirdetés, reklám:         55.200.-Ft 
 takarékszövetkezet számlavezetési költség:      10.571.-Ft 
 postaköltség, fiókbérlet:        17.490.-Ft 
Egyéb költségek, szolgáltatások összesen:    616.721.-Ft 
Kiadások összesen:       895.676.-Ft 
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b) A költségvetési támogatás felhasználása 
A költségvetésből az SZJA 1 %-át kapta az alapítvány 393.878.-Ft összegben.
 Felhasználása: 

tanulmányi és sportversenyek, tanév végi eredmények jutalmazása  
      (könyvutalványok, jutalomkönyvek):                                     119.905.-Ft 
médiaprojekt (német-magyar) költségei:            11.755.-Ft 
tanulmányi és sportversenyek nevezési, részvételi díja:         47.300.-Ft 

 sportversenyek útiköltsége:            57.250.-Ft 
UT csoport - utazás kiállítás belépők:          18.000.-Ft 

 tanulmányi kirándulás hozzájárulás (osztályok):         33.525.-Ft 
 múzeum-, színházlátogatáshoz hozzájárulás:                                         22.882.-Ft 
 hirdetés, reklám:             55.200.-Ft 
 takarékszövetkezet számlavezetési költség:          10.571.-Ft 
 postaköltség, fiókbérlet:            17.490.-Ft 
     Összesen:             393.878.-Ft 
 

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Az alapítvány induló vagyona (1995) 108.000.-Ft volt. Lekötött betétjének összege 
1.551.000.-Ft+340.000.-Ft (utóbbi összeg 2010. dec.17-én lekötve), összesen 1.891.000.-Ft, 
melynek csak a kamatai használhatók fel meghatározott célra.  
A 2009. dec. 03-án háromhavi lekötésben elkülönített 350.000.-Ft és annak kamatai (2012. 
dec. 03-án együttesen 414.567.-Ft) bármikor igénybe vehetők. 
Alapítványunk egyéb vagyonnal nem rendelkezik. 

 
 

d) A cél szerinti juttatások kimutatása 
Ø tanulmányi és sportverseny jutalmazása (könyvutalványok):    35.000.-Ft 
Ø Sebestyén J-né mat-fiz. verseny díjazása (könyvutalványok):    50.000.-Ft 
Ø tanév végi jutalmazás, ill. versenyek díjazása (jutalomkönyvek):    119.905.-Ft  
Ø médiaprojekt (német-magyar) költségei:       11.755.-Ft 
Ø tanulmányi és sportversenyek nevezési, részvételi díja:    47.300.-Ft 
Ø sportversenyek útiköltsége:        57.250.-Ft 
Ø UT csoport - utazás kiállítás belépők:      18.000.-Ft 
Ø tanulmányi kirándulás hozzájárulás):                    33.525.-Ft 
Ø múzeum-, színházlátogatáshoz hozzájárulás:                                     38.100.-Ft 
Ø rendezvények költségei:                 327.530.-Ft 

 
e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértéke 

 
A központi költségvetési szervtől, az APEH-tól az SZJA 1 % -át kapta az alapítvány 
393.878.-Ft összegben. A helyi önkormányzat 2012-ben nem támogatta alapítványunkat. 
Magánszemélyek 186.000.- Ft-ot adományoztak, mely összegből 96.000.- Ft ún. jótékonysági 
bálon folyt be. Vállalkozók, Zrt-k 140.000.-Ft-tal járultak hozzá iskolánk 70 éves jubileumi 
rendezvényeinek lebonyolításához. Az elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
alapítványunk nem részesült támogatásban. 
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f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. 
összege 

 
A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek. 

 
 
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  

 
Az alapítvány az Alapító Okiratban megjelölt célok és szabályok szerint használta 
pénzeszközeit a Jókai Mór Gimnázium tanulóival kapcsolatos kiadásokra. 
A tanulmányi versenyeket könyvutalványokkal és/vagy jutalomkönyvekkel díjazta.  
Támogatta a speciális csoportok (természettudományi) tanulmányi kirándulásait, színház- és 
múzeumlátogatást, tanulmányi és sportversenyeken való részvételt. 
2012-ben az alapítvány nem írt ki pályázatot az év végén tanulmányi versenyre, kiemelkedő 
sportteljesítményre, Dián-ösztöndíjra, mivel a 70 éves jubileumi kiadványra (könyv) 
tartalékolt, ami sajnos csak 2013-ban fog megjelenni, így költsége is akkor keletkezik 

 
 

Komárom, 2013. február 25. 
 
 
 
 
 

Szabóné dr. Mühlenkampf Erika 
a kuratórium elnöke 

 
 
 
 
 
	  


