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1. A szervezet azonosító adatai: 

Neve:   „Tehetséges Tanulókért” Alapítvány 

         Székhelye:          5435 Martfű, Május 1. út 2. 

            Bírósági végzés száma:   Pk. 61.695/1994/14. 

          Törvényszék:                            Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 

          Nyilvántartási száma:              463 

          Adószáma:   18823947-1-16 

          Képviselő neve:                         Sulák Tiborné 

 

 

2.    Az alapítvány céljainak rövid leírása: 

 

Az alapítvány a rendelkezésre álló vagyonából nyújtott 

támogatásokkal segítséget nyújt a martfűi József Attila Általános Iskola 

/5435. Martfű, Május 1. u. 2. sz./ tanulói részére kulturális, szabadidős és 

sport rendezvények és programok szervezéséhez, az iskola tehetséges 

tanulóinak a menedzseléséhez, a tanulók egészséges életmódra 

neveléséhez, egészségük megőrzéséhez.  

 

 

3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 (Adatok Ft.- ban) 

 

Nyitó adatok:  
Bank nyitó:               325.990.-  

Pénztár nyitó          0.-  

Összesen:                        325.990.-  

 

 

Közhasznú tevékenység bevétele:  

 

Egyéb támogatás:     479.000.- 

SZJA 1%:                   167.371.-  

Bankkamat:                  113.396.-  

Összesen:                     759.767.-  
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Közhasznú tevékenység ráfordítása:  

 

Anyagjellegű ráfordítás:  159.942.-  

Egyéb ráfordítás:  151.767.-  

          Összesen:  311.709.-  

 

 

Vállalkozási tev.  eredménye:  0.-  

Közhasznúsági tevékenység eredménye:  448.058.-  

Mérlegtételek változása: 0.-  

Egyenleg: 325.990.-  

Záró adatok:  
Bank záró:  274.050.-  

Pénztár záró:  0.-  

Összesen:   274.050.-  

 
 

 

Martfű, 2013. május 04. 
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   K. Nagy Katalin    Sulák Tiborné       

 A Kuratórium tagja   A Kuratórium elnöke 
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4.  Költségvetési támogatás felhasználása  
 

 

A „Tehetséges Tanulókért” Alapítvány az Szja 1%-ból a 2012-es évben 

167.371 Ft  költségvetési támogatást kapott.  

 

Felhasználása:  

 

- Tanulmányi versenyek nevezési díjaira:   92.500 Ft 

- Sporteszközök vásárlására:                      23.093 Ft  

- Jutalomkönyvekre:      51.778 Ft 

Összesen:             167.371 Ft.  

 

Az SZJA 1 % - ának terhére elszámolva:    167.371 Ft  

 

Kuratóriumunk ezen időszakban a SZJA 1%-ából kiemelten támogatta a tanulók 

matematikai készségeinek, képességeinek fejlesztését elősegítő oktató-nevelő 

munkát, versenyeket; az anyanyelvi, idegen nyelvi és zenei kultúrájuk 

fejlesztésére irányuló tevékenységeket; a környezetvédelemmel kapcsolatos 

vetélkedőket. 

 

 

Martfű, 2013. május 04. 
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   K. Nagy Katalin    Sulák Tiborné       

 A Kuratórium tagja   A Kuratórium elnöke 
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5.  Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

A támogatások felhasználása: 

 

Alapítványunk kiadása ebben az évben összesen 311. 709 Ft volt, mely az 

alábbiak szerint alakult: 

 

A közhasznú tevékenység ráfordításai, támogatások felhasználása: 

 

 Tanulmányi versenyek nevezési díjaira        92.500 Ft 

 Kitűnő tanulók tanév végi könyvjutalmazására                  55.980 Ft 

 Különböző versenyek helyezettjeinek 

  könyvjutalmazására 57.942 Ft 

  Terembérleti díjra 10.000 Ft 

 Jutalomtárgyak, sporteszközök vásárlása 23.093 Ft 

 Sporteszköz kölcsönzési díj 14.400 Ft 

 Egyéb tandíjra 10.000 Ft 

 Nyomtatványok, irodaszerek vásárlására 11.147 Ft 

  Postaköltségre 11.250 Ft 

  Szállítási költség 550 Ft 

  Banki költségekre 13.067 Ft 

  Egyéb költség 8.280 Ft  

 Egy éven belül elhasználódó eszköz költségei 3.500 Ft 

     ____________  

 Összesen:     311.709 Ft 

 

Martfű, 2012. május 06. 

 

 

_____________________   ___________________ 

 K. Nagy Katalin    Sulák Tiborné       

 Kuratóriumi tag   A Kuratórium elnöke 
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6.  Helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke  
 

A 2012. évben a helyi önkormányzattól a „Tehetséges Tanulókért” 

Alapítvány nem kapott közhasznú tevékenységre támogatást. 

 
 

7.  A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, 

összege  
 

 

A 2012-es évben „Tehetséges Tanulókért” Alapítvány sem a kuratórium 

képviselőjének sem a kuratórium tagjainak nem nyújtott juttatást. 

 

 

8.  A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló  
 

 

A kuratórium tagjai 2012-ben is igyekeztek szorosan együttműködni a 

József Attila Általános Iskola vezetésével, tantestületével, a szakmai 

munkaközösségekkel, a szülőkkel és a szülői munkaközösséggel. 

Támogatásaikat a pedagógusok és a szülők pályázatai alapján ítélték meg. 
 

 

- Az alapítvány különböző tanulmányi versenyek nevezési díjait 

finanszírozta meg, mellyel szeretett volna hozzájárulni a tehetséges 

tanulók; a tehetséges, de hátrányos helyzetben élő gyerekek 

versenyzési lehetőségeinek a megteremtéséhez. 

- Segítette a tanulók egészségének megőrzésére irányuló 

tevékenységeket, támogatta a különféle sportrendezvények sikeres 

lebonyolítását, sportszerek kölcsönzésével, érmek, sporteszközök, 

jutalomtárgyak vásárlásával. 

- A kitűnő tanulmányi eredményt vagy sportteljesítményt elért diákokat 

valamint a sikeres nyelvvizsgát tett tanulókat tanév végén 

könyvjutalomban részesítette. 

- Fontos feladatok közé sorolta a gyerekek természettudományos 

ismeretének bővítését, matematikai logikájuk fejlesztését, biztosította a 

diákok több megyei versenyen való részvételét. 

- Kiemelten segítette a gyerekek zenei továbbképzését, zenei     

     rendezvények, versenyek támogatását. 

- Megszervezte a gyerekek sokaságának örömére az évente 

megrendezésre kerülő „Karácsonyi mesejáték”-ot, amely diákjaink 

előadókészségének fejlesztésében jelentős szerepet kapott.  
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Az alapítvány anyagi támogatásainak segítségével tanulóink több területen is 

kipróbálhatták magukat, megmérettethették tudásukat. A kuratórium igyekezett 

sokrétűen segíteni az oktató-nevelő munkát, a szabad idő hasznos és tartalmas 

eltöltését. Döntéseiben támogatott minden, a szervezet céljaival megegyező 

kérést, melyek segítették diákjaink boldogulását. 

 

Összességében megállapítható, hogy a szervezet 2012-ben is eredményes évet 

zárt, eleget tett közhasznú feladatainak ellátására. 

 

 

9.  Köszönetnyilvánítás 
 

A „TEHETSÉGES TANULÓKÉRT” Alapítvány kuratóriuma köszönetet 

mond minden kedves támogatójának, hogy adományaikkal, készpénzzel vagy 

a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak a martfűi 

általános iskolás gyerekek sikereihez, színes és változatos kulturális, 

szabadidős és sportprogramok megrendezéséhez, valamint azok színvonalas és 

eredményes lebonyolításához. 

 

   Készült:   Martfű, 2012. május 04. 

 
 

 

10.  Záradék 

 
 

Ezt a közhasznúsági jelentést beszámolót a szervezet a 2013. május 23.-i 

kuratóriumi ülésén elfogadta. 
 

 

 

 

Martfű, 2013. május 23. 

 

 

 

 

 

____________________     _____________________

  

 K. Nagy Katalin Sulák Tiborné  

 A Kuratórium tagja A Kuratórium elnöke 
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