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Közhasznúsági Jelentés  
 

2009. év 
 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
Az Alapító:    Pelczné  dr.  Gáll Ildikó   3525 Miskolc, Szent L. u. 45                     

 

Az Alapítvány neve:   Oikonomos Értékelv ű Pedagógiai és Szociális Alapítvány 
az Élet Min őségéért  

Az Alapítvány rövidített neve:  Oikonomos Alapítván y   

Az Alapítvány székhelye: 3525 Miskolc, Pallos u. 1  

Az Alapítvány célja:   
 
A szabadidő hasznos felhasználása, a teljes és egészséges életmódra nevelés, 
gyermek- és ifjúságvédelem. 
A Jókai Mór Ref. Ált. Isk. és AMI miskolci( székhelye:3525 Miskolc, Pallos u. 1) és 
perei (telephely: 3853 Pere, Kossuth u. 68) létesítményeinek üzemeltetése, 
alapfeladatai ellátásának támogatása, ill. az azokat kiszolgáló tevékenységek ( 
diákétkeztetés, épületek karbantartása, takarítása, közüzemi szolgáltatások 
biztosítása). 
 
Az Alapítvány által fenntartott intézmény:  
 
Jókai Mór Református Általános Iskola és AMI 
 
A fenntartott intézmény külön gazdasági szervezetnek minősül, külön adószámmal 
rendelkezik és külön gazdálkodik. 
 
 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Tv. 19.§.(1) bek. szerint az 
egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági 
jelentés  elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
 
 
I. A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés 
 
Az Oikonomos Alapítvány a 2009-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze a számviteli törvényben és az egyéb szervezetekre 
vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség sajátosságaira 
rögzített elveknek megfelelően. A beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, 
kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll. 
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II. Vagyon felhasználásának bemutatása 
 
Az Alapítvány 2009. évi működése során az alábbi vagyoni helyzet alakult ki: 
 
 2009.év (eFt) 
Befektetett eszközök  
Forgóeszközök 469 
Aktív időbeli elhatárolások  
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 469 
  
Saját tőke 23 
Kötelezettségek 446 
Passzív időbeli elhatárolások  
FORRÁSOK ÖSSZESEN 469 
 
 
III. A cél szerinti juttatások és azok felhasználás a 
 
Az Alapítvány 2009. évre vonatkozóan magánszemélyektől és egyéb társaságoktól 
kapott támogatást., melynek összege: 666.000,-Ft,  

- 1 %-okból kapott összeg   445.927,-Ft 
- Egyéb támogatóktól 
- Önkormányzatoktól kapott összeg 

 
Működési költségek id őszak 
 
Működéshez szükséges tárgyi   
eszköz beszerzés     
Anyagköltség                  580,-Ft 
Anyagjellegű szolgáltatás                        
Egyéb igénybevett szolgáltatás     11.482,-Ft    
Bérköltség      
Személyi jellegű egyéb kifizetés   
Bérjárulékok          
Összesen:                  12.062,-Ft 
 
 
IV. A közhasznú tevékenységr ől szóló beszámoló 
 
A közhasznú tevékenység folytatására rendelkezésre álló források: 
- normatív állami támogatás         0  eFt. 
- egyéb kapott támogatás   1.112  eFt 
- induló vagyon       100  eFt 
összesen:     1.212  eFt 
 
 
Átadott támogatás a fenntartott intézménynek: 
  
összesen:     774  eFt 
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Az Alapítvány szervezeti  felépítése 
 
A társaság legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a kuratórium.  
A kuratórium tagjai:  Szilágyi István Levente elnök 
    Németh Bertalan 
    Ifj. Dr. Nónayné Dr. Posta Zita 
    Zsofnyákné Sólyom Imola 

Dr. Kádár Péter 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: Üszögh Lajos 
     Dr. Kondrácsné Dr. Kós Ágnes 
     Tóthné Golyán Mária 
      
 
A közhasznúsági jelentés részét képezi az egyszerűsített éves beszámoló. 
 
Az alapítvány valamennyi tisztségviselője sem tiszteletdíjban, sem másmilyen 
térítésben vagy juttatásban nem részesült. 
 
 
 
Miskolc, 2010. május  06. 
 
 
 
        ………………………………. 
         Kuratórium elnöke 


