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„Bátaszéki Árva Gyermekekért” Közalapítvány 2021. évi beszámolója 

 

Alulírott Dárdai Adrienn a „Bátaszéki Árva Gyermekekért” Közalapítvány jelenlegi elnöke 
az elnöki posztot 2020. augusztusában fogadtam el a felkérés után. Az alapítvány létesítő 
okiratának módosítása 2020. október 15-én lett végleges.  

 

Az alapítvány az alapító okirat szerinti feladatának megfelelően a város közigazgatási 
területén élő árva gyermekek közül a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató 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, tanszerek, nyelv-
tanulás egyéb költségei, vagy éppen a diploma-munka elkészítésének költségei, lakhatási, 
utazási költségek, élelem és ruházkodás költségei stb.) ad némi fedezetet. 

Ahhoz, hogy az alapítvány a célkitűzéseit évről évre megvalósíthassa, minden évben két 
fontos feladata van, az egyik a támogatáshoz szükséges pénzeszköz előteremtése, a másik pedig 
a támogatás megvalósítása. 

Az alapítvány 2021. évi tevékenységét is ez a két feladat határozta meg. 

1.) A támogatáshoz szükséges pénzeszköz előteremtése: 

Az alapítvány bevétele2021.évben három részből áll össze: 

1. rész: Az alapítvány meglévő vagyonának kamata: míg kezdetben jelentős volt, ma 
a kamatláb miatt elenyésző. 2021. évben a kamat összege 198 Ft volt, ami még a 
bankköltséget sem fedezte. (6.970 Ft) 

2. rész: SZJA 1 % 2021. évben 785.770 Ft volt. Ez az összetevő nem tervezhető előre, 
mert függ a támogatók számától és az adózási helyzetétől. Az alapítvány minden 
évben igyekszik új támogatókat keresni. 

3. rész: Adományok, támogatások : ennek értéke 2021. évben: 653.925 Ft volt, ami 
az előző évekhez képest jelentősen megnőtt. 

 

2.) A támogatás megvalósítása: 
Az alapítvány minden évben egyszer ír ki pályázatot a Cikádor újságban, amely az 
augusztusi vagy a szeptemberi számban jelenik meg, mert így már az új középiskolások 
és főiskolások számára is elérhető. Az SZJA 1% is ekkorra érkezik meg, így a kiosztható 
összeg is jobban tervezhető. 
 
2021. évben a kiírt pályázatra 6 tanuló jelentkezett, mind a hat tanuló pályázata 
megfelelt a kiírási feltételeknek. A Kuratórium a 6 fö részére összesen 786.000 Ft 
támogatást javasolt. 
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Összefoglalva: 
 Támogatott diákok száma 2021. évben: 6 fő. 
 Felhasznált támogatási összeg összesen: 786.000 Ft. 
Összes kiadás: 872.240,- Ft (támogatás+bankköltség+könyvelési díj, működési 
költség) 
 

Az Alapítvány jelenlegi könyvelője Götz Mihályné készítette el a 2021.évi egyszerűsített 
éves beszámolót, közhasznúsági jelentést és kiegészítő mellékletet, melyeket mellékletként 
csatolok. 

 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik az alapítványt támogatták a személyi 
jövedelemadójuk 1%-val, vagy egyéb módon, hiszen Önök tették lehetővé, hogy a „Bátaszéki 
Árva Gyermekekért” Közalapítvány 2021-ben is támogasson továbbtanuló árva gyermekeket. 

 

Bátaszék, 2022. 04. 14. 

 

Tisztelettel:   ………………………………………. 
Dárdai Adrienn 

kuratóriumi elnök 
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Kiegészítő Melléklet  2021 évről 

Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány  egyszerűsített éves beszámolójához 

 

A Közalapítvány cél szerinti tevékenysége  : Bátaszék Város közigazgatási területén élő árva 
gyermekek közép és felsőfokú tanintézmények nappali tagozatán folytatott tanulmányainak és 
nyelvtanulásának  anyagi támogatása.  

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez  ezzel kapcsolatban sem bevétele sem 
kiadása nincs 

 

Közhasznú bevétele támogatásból ,az SZJA 1 %-ból és a pénzügyi műveletek kamatai-ból 
tevődik össze. 

A Közalapítvány mérlege: 2021.december 31-én a mérleg fordulónapon 2679 e Ft eszközzel 
rendelkezett ,melyből 2001 e Ft értékpapír bankszámla egyenlege 678 e Ft Pénztárban 0 e.Ft 
volt 

A Közalapítvány a mérleg fordulónapon sem kintlévőséget sem kötelezettséget nem tartott 
nyilván. 

A kiadások és költségek az előző évhez hasonlóak .Összetételük és nagyságuk ésszerű.   

Támogatások részletezése : 

Önkormányzat                                      70 e Ft 

Magánszemély,vállalkozás                 584 e Ft 

SZJA 1 %                                               786 e Ft 

 

Cél szerinti juttatások : 

Diákok támogatása                             786 e Ft 

Közhasznú tevékenység költsége : 

anyaqgköltség                                        10 e Ft 

szolgáltatások                                        69 e Ft 

Bankköltség                                              7 e Ft 

 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások :   0 FT 

A tárgyévben végzett közhasznú tevékenység: 

A Bátaszék közigazgatási területén élő árva gyermekek tanulmányainak anyagi támogatása. 

 

Bátaszék,2021. április 14. 

Dárdai Adrienn 

kuratóriumi elnök 


