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Közhasznúsági jelentés
A Búzaszem Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26§ c/4.5.
pontjaiban foglalt tevékenysége alapján közhasznú szervezetnek minősül.
A hivatkozott törvény 19 § /1/ bekezdése alapján közhasznúsági jelentést kell készíteni, mely
feladatnak az alábbiakban alapítványunk kuratóriuma a 2006. évre vonatkozóan eleget tesz.
1.
2.
3.
4.
5.

Számviteli beszámoló: lásd a részletes beszámolót és az egyszerűsített mérleget.
A költségvetési támogatás felhasználása: 2006-ban ilyen támogatást nem kaptunk.
Az alapítványi vagyon felhasználásának kimutatása: lásd a részletes beszámolót.
Cél szerinti juttatások kimutatása: cél szerinti juttatásban senki sem részesült.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: Nem kaptunk az
említett szervektől pénzbeli támogatást.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értéke illetve
összege: az alapítvány vezető tisztségviselői, kuratóriumának tagjai nem kaptak
semmiféle juttatást.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: az alapítvány
tevékenysége az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő volt a 2006. évben.
Tevékenységünk közül kiemelkedik a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola
gödi tagintézményeként működő Búzaszem Iskola támogatása és ifjúsági
rendezvények szervezése.

Göd, 2007. május 31.

Lázár László
az Alapítvány elnöke

Beszámoló az Alapítvány 2006. évi működéséről

Tisztelt Alapítók! Tisztelt Kurátorok!
Alapítványunk elnökeként az a megtiszteltetés jut nekem, hogy értékelhetem a szervezet
előző évi munkáját. Azt mondhatom, hogy az alapítás után az elmúlt évben az alapítvány
épphogy elkezdte a munkát. Az Alapítvány 2006. évi gazdálkodása a következő volt.
2006. január első napján bankszámlánkon 99.000 Ft, míg a házipénztárunkban 0 Ft volt.
Támogatóink révén az év során 680.756 Ft pénzadományt kaptunk.
Kamatbevételként gyarapodtunk 544 Ft-tal.
Közcélú adomány: 0 Ft.
Iskola támogatása: 430 400 Ft
Bankköltség, közreműködői költség: 12.550 Ft
Előadók díjazása 0 Ft.
Tanulmányi támogatás pályázat alapján fiataloknak 0 Ft
Hirdetés díja: 0 Ft
Szállítás költsége: 0 Ft
Közjegyzői díj 6000 Ft,
Szakkönyv vásárlás 32.698 Ft
Összesen költség: 481.656 Ft
Eszközvásárlás: 130.650 Ft,
mindösszesen a kiadás: 612.306 Ft.
2006. december 31-én bankszámlánkon 167.150 Ft volt, házipénztárunkban 0 Ft volt.
Igyekeztem röviden összefoglalva ismertetni közös munkánk 2006. évi pénzügyi
eredményét, most pedig kérem, szavazzanak, hogy a beszámolót elfogadják-e.
Megállapítom, hogy mindenki igennel szavazott, így a beszámolót a kuratórium
egyhangúlag elfogadta.

Lázár László
elnök

