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„HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES FAJSZI TANULÓKÉRT” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentése 

 
1. Számviteli beszámoló 

A „HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES FAJSZI TANULÓKÉRT” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) 2010. 
évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 2 855 ezer Ft, a saját tőke 2 855 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. 
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 

Az Alapító annak érdekében, hogy az Alapítvány megfelelő színvonalú támogatást tudjon nyújtani, készpénzben 
37.000,-Ft összeget bocsátott az Alapítvány rendelkezésére. 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

Tárgyévben az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült. 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a 2009. 09. 18-án Pk. 60.083/2009/6. számon kelt és 2009. 10. 15. napján jogerőre 
emelkedett végzésével elrendelte a nyílt közhasznú Alapítvány 159. sorszám alatti nyilvántartásba vételét. 

Az Alapítvány céljára és céljára rendelt vagyonnal való gazdálkodásának rendjére tekintettel 2010. 01. 01. és 2010. 01. 
01. között aktív tevékenységet végzett, ezen idő alatt az alább részéletezett gazdasági események történtek. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Tárgyévben az Alapítvány 2./2010.05.26. számú és az azt módosító 1./2010.06.19. számú Kuratóriumi döntése alapján 
az alábbi célszerinti juttatásokat adta: 
- Bóna Dorottya részére 2010/2011 tanévben fél éven keresztül utólagos elszámolással kifizette a kollégiumi díj felét, 

azaz mindösszesen 37.000,-Ft összeget; 
- Fajth Alexandra részére tanulmányok végzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez 25.000,-Ft összeget jutatott 

utólagos kifizetéssel. 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

Tárgyévben az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült. 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai díjazás és ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket. 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

Az Alapítvány a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével *Ksztv. 26. § c) 11. pont+ 
az alábbi célokat valósítja meg: 

Fajsz Községben lakó, alap és középfokú közoktatásban, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak mindenben 
megfelelően résztvevő, szociálisan tartósan hátrányos helyzetű, folyamatosan példás magatartású, büntetlen előéletű, 
büntető- vagy szabálysértési eljárás alatt nem álló és 

(i) kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató (alapfokú oktatásban legalább 4,5; középfokú oktatásban 4,0 feletti 
tanulmányi átlagú) vagy 

(ii) térségi, régiós, országos versenyen az I.-X. helyezést megszerző vagy,  
(iii) valamely művészeti ágban, sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulók szükségleteinek anyagi és egyéb eszközökkel való támogatása. 

A fenti célok megvalósítására első alkalommal a 2009-2010 tanév végén volt lehetősége az Alapítványnak. 

Fajsz, 2011. május 26. 
 
 
 

______________________________________ 
Dr. Pata Ildikó 

kuratóriumi elnök 
 

Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a 2010 évre vonatkozó mérlegbeszámolóval együtt a „HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES FAJSZI 
TANULÓKÉRT” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY kuratóriuma 2011. május 26.-i ülésén elfogadta. 


