
 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 

CIVIL SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 

 

 

 

1. A CIVIL SZERVEZET BEMUTATÁSA 

 

 

 

Név: Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány 

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. 

Adószám: 19085603 1 06 

 

 

Eljáró bíróság neve: Szegedi Törvényszék 

Bírósági nyilvántartási szám: 06-01-0000345 

Ügyszám: 0600/Pk.60187/1992 

KSH szám: 19085603-9499-569-06 

 

 

A szervezet képviselője: 

Walterné Böngyik Terézia a kuratórium elnöke 

 

 

Az alapítvány közhasznú civil szervezetként 2012. január 01. napjától  kettős könyvvezetésre kötelezett  a 2011. évi 

CLXXV. törvény előírásai alapján. 

 

Egyszerűsített éves beszámolóját a többszörösen módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 244/2000.(XII.19.) 

Korm. rendelet alapján készíti el. 

 

 

A szervezet célja: oktatási tevékenység 

A Hódmezővásárhelyi Szent István utcai Általános Iskola oktatási és szabadidős munkája, gazdagító programok 

szervezése, az iskola tehetséges tanulóinak és közösségeinek versenyeken, pályázatokon való indulásának 

támogatása, sportverseny támogatása. Az alapítvány további célja: tehetséggondozó szakkörök működésének anyagi 

támogatása, a szakkörvezetők díjazása, környezetvédelmi tevékenység támogatása, diákönkormányzat iskola- és 

környezetszépítési akcióinak segítése, az iskola kiváló munkát végző, tanítványaikkal kiváló eredményeket elérő 

pedagógusainak elismerése. 

 

A beszámolót és a könyvelést készítette: 

 

Torma Sándorné regisztrált  mérlegképes  könyvelő ( 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 31.) 

Regisztrációs ig. szám: 149078  

 

 

Jelen beszámoló a 2020. január 01.- 2020. december 31. közötti időszakot öleli fel. 

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

 

Pénztár egyenleg: 525  ft. 

Elszámolási betétszámla egyenlege:         857 735 ft. 

Elkülönített betétszámla egyenlege:    29 565 324 ft. 

 

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza. 

A tárgyévi közhasznú eredmény:  4 684  ft. 

 

 

3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

Az alapítvány bevételei  

- a vállalkozások és magánszemélyek támogatásából:  147 322 ft. 

- Szja 1%-ból:   413 999 ft. 

- egyéb ( bankkamat) :  100 053  ft. 

- pályázati bevétel:  43 483 400 ft. 

 

Az alapítvány költségei: 

- alanyanyag költség:  110 757 ft. 

- rezsianyag költség: 180 599 ft. 

- hirdetés:  0 ft. 

- bérleti díj: 9 090 ft. 

- oktatás költsége:  331 574 ft. 

- ügyvitel költsége: 72 000 ft. 

- posta költség: 0 ft. 

- egyéb szolg. ig.vétele-alapítvány  711 940 ft. 

- egyéb szolg. ig.vétele-pályázat:  22 500 193 ft. 

- bankköltség: 215 006 ft. 

- könyvutalvány: 176 400 ft. 

- jutalom könyv:  0 ft. 

- tagdíjak: 0 ft. 

- belépőjegyek: 4 500 ft. 

- nevezési díj:  31 900 ft. 

- bérköltség: 16 773 192 ft. 

- megbízási díj:  0 ft. 

- táppénz hjár.:  9 143 ft. 

- szociális hjár. adó:  2 767 725 ft. 

- értékcsökkenés: 245 750 ft. 

- egyéb ráfordítás: 321  ft. 

 

4. EGYÉB 

 

Az alapítványi működtetéséhez szükséges személyi feladatokat társadalmi munkában, önkéntesként 

végzik a kuratórium tagjai. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2021. május 25. 

 

 

 

 

                                                                                                    Walterné Böngyik Terézia 

                                                                                                         a kuratórium elnöke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


