
 

 

                           A Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány beszámolója 

                                                                   a 2017.évről 

 

 

Mielőtt az elmúlt év eredményeit részletezném, szeretném a Képviselő testületet arról tájékoztatni, 

hogy az alapítvány 2017 évben éppen 20 éve működik. 

Röviden a története: 

1996-ban a Képviselő testület a 33/1996 (III.27.) ÖKH határozatával közalapítvány létesítéséről 

döntött. 

A Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány bejegyzéséről a bírói végzésen 1997.04.14. a jogerőre 

emelkedés dátuma. Ettől kezdve számoljuk az éveket, a napokban telt el a 20. év. 

1996 - 1998 között több módosítás is történt az alapító okiratban, és 1998.09.01-től az alapítvány 

közhasznú szervezet lett. 

 A későbbi években is többször volt módosítás az aktuális követelményeknek megfelelően. 

 2012-13-tól kötelezték az alapítványokat és a civil szervezeteket, hogy az alapító okiratuknak egységes 

szerkezetbe foglalt szövegük legyen. Az alapító okirat egységes szövegszerkezetben a Szekszárdi 

Törvényszékre 2015 július 02-án érkezett. 

 Közben a legtöbb alapítványtól elvették a közhasznú státuszt. Ettől az alapítványtól is elvette a Biróság 

2014 jún.1 hatállyal. Fellebbezés után 2015 szeptember 16 naptól visszaadta a Bíróság az alapítvány, 

mint civil szervezet közhasznúsági fokozatát: közhasznú lett újra. 

A kuratórium három tagú, Kovács Józsefné, sz, Futó Ágnes 2003 óta tagja a kuratóriumnak, Kemény 

Lajos és Osváth Istvánné pedig kezdetektől. 

A könyvelést Turu Antalné végzi első perctől kezdve. 

Az alapítvány az alapító okirat szerinti feladatának megfelelően a város közigazgatási területén élő árva 

gyermekek, főleg a közép és felsőfokú képzésben részt vevő diákok tanulmányaihoz nyújt anyagi 

segítséget pályázat útján. 

Ez a támogatás abban nyilvánul meg, hogy a diákoknak a tanév során felmerülő szükséges és 

kikerülhetetlen kiadásaikhoz (iskolakezdéssel járó költségek, tankönyvek, taneszközök, nyelv-tanulás 

egyéb költségei, vagy éppen a diploma elkészítésének költségei, lakhatási, utazási költségek, élelem és 

ruházkodás költségei stb.) ad egy kis segítséget, némi fedezetet. Egyénre bontva szerény a juttatott 

összeg, de sokszor a kevés is számít, egy – egy dologban segíthet. 

Ahhoz, hogy az alapítvány a célkitűzéseit évről évre megvalósíthassa, minden évben elő kell teremteni 

a szükséges pénzeszközt. Míg kezdetben a kamat jó forrás volt, ma már ez nem létezik. Az 1% évenkénti 

összege változó, függ a támogatók számától és pillanatnyi adózási helyzetétől. A magánszemélyek 

támogatói befizetése is változó. A befolyt összegek mögött nagyon sok jó szándékú, segítőkész, az 

ügynek elkötelezett ember áll. Volt olyan év, amikor hetvenen felüli volt a támogatók száma- és én 

ennek nagyon örültem, ezek a számok azt bizonyítják, hogy az alapítvány jó úton jár. 



 

Az elmúlt  20 évre vonatkozóan csatolok két táblázatot melyekből az alapítvány teljes munkája , 

tevékenysége, eredményei láthatók és kielemezhetők. 

Az 1. számú melléklet tartalmazza évekre bontva a bevételeket, bevételi fajtánként, évi összes 

bevételt, a fajtánként az összes bevételt. Hasonlóképpen a kiadásokat és a vagyonelemeket évekre 

bontva. Ahol a sorokban x található, ott ís volt bevétel, de adat nem állt rendelkezésemre 2013-ban, 

amikor táblázatot összeállítottam. Így az összes bevétel és az összes költség különbsége nem adja ki a 

2017 évi tejes vagyont./ Az induló vagyon 450.000Ft volt./ 

 

A támogatás megvalósítása: 

 

A támogatást szintén táblázatba foglaltam. (2. melléklet )  A táblázatból kiolvasható, hogy mely 

években volt támogatás, évente hány főt támogatott az alapítvány, és mennyivel, egy személy mennyit 

kapott a támogatások során, összesen hány főt támogattunk, mennyi az összes kifizetés, stb 

1997—2000 között nem volt kifizetés, kamat gyűjtés folyt, kb 250.000Ft növekedés lett. 

2000-ben volt az első 1%-os igénylésünk, de nem hívtuk le, mert sem az alapítvány, sem az önk. nem 

tudta eldönteni, hogy biztosan jogosultak vagyunk-e.  

2001-től kezdve igényeltük az 1%-t és le is hívtuk. Ezekben az években többet tettünk félre, mert a 

nagyobb alap nagyobb kamatot hozott, és ez biztos forrás volt. 

 2004-ben a kamat 105.877 Ft volt, most 2017-ben 631 Ft. 

A közhasznú jogállás megtartása érdekében egyik feltételként azt kell teljesíteni hogy az évet pozitívan 

zárjuk,erre 2013 óta külön ügyelek.2013 előtt a tartalékolási céllal értük el ugyanezt. 

Az alapítvány fennállásának 20 évéből 16 évben történt támogatás: ezen évek alatt 28 diákot 

támogattunk összesen 2.610.000 Ft értékben. Mindez nem történhetett volna meg, ha az alapítvány 

mögött nem áll ott évente a sok segítő, jószívű, adni akaró, együtt érző ember. 

 

 

2017 év adatai: 

 

 

Az alapítvány bevétele 285.846 Ft volt, ebből 205.215 Ft szja 1%, 80.000 Ft magánszemélyek 

támogatása, 631 Ft kamat. 

Ebben az évben szeptemberben írtuk ki a pályázatot, melyre 5 tanuló jelentkezett és minden diák 

kérelme megfelelt a kiírási feltételeknek. A kuratórium az öt fő részére összesen250.000 Ft támogatást 

javasolt. 

Az alapítvány pénz eszközei:  Bank                                   182.243 Ft 

                                                     Pénztár                                   3.515 Ft 



 

                                                      Lekötött betét                1.810.791 Ft 

A csatolt 3. számú mellékletből minden egyéb adat kiolvasható a 2017. évre vonatkozóan. 

Egyúttal csatolom az egyszerűsített éves beszámolót a közhasznúsági melléklettel   ( 4.számú 

melléklet) ,amit szintén az alapítvány könyvelője Turu Antalné készített el. 

Az évet nyereséggel zártuk, a közhasznú jogállás feltételeit teljesítette az alapítvány. 

Tisztelettel köszönöm meg Turu Antalné könyvelő, Kovács Józsefné és Kemény Lajos kuratóriumi 

tagtársaim egész éves segítő munkáját. 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik az alapítványt támogatták a szja 1 %-kukkal vagy 

egyéb módon, köszönöm, hogy a Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány segítségével az elmúlt 

2017. évben öt diákot segítettek. 

 

Bátaszék, 2017. április 19. 

 

 

 

 

                                                                Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                                      Osváth Istvánné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


