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I. Számviteli beszámoló 
 

Általános rész 
 
 
„A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg.  
 
A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, ezen belül a 
Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Krisztus Pilátus elıtt, Golgota címő képek 
Magyarországon történı folyamatos bemutatásában közremőködés, a Golgota címő kép magyar 
tulajdonjogának megszerzésében közremőködés, a képek állagának megóvásában, elhelyezésük és 
bemutatásuk biztosításában történı részvétel. 
  
A szervezet  kiemelten közhasznú közalapítványként mőködik, az induló tıke  nagysága 2.000 eFt.  
 
A mérlegkészítés idıpontja:  2008. április 30. 
 
 
 

Számviteli politika 
 
 
 
Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az alapítvány beszámolója reálisan mutatja jelenlegi vagyoni és 
pénzügyi helyzetét. 
 
 Mérlegét a külön kormányrendeletben elıírtak szerint készíti el. 
 
A könyveket a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletezı számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetıvé, hogy a könyveit a számviteli 
törvény elıírásai szerint vezesse. 
 
A felmerült költségeket elsıdlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 
megfelelı tagolásával biztosítja, hogy mind a külsı, mind a belsı információk rendelkezésre 
álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. 
 
Rendkívüli tételnek számít az, amelynek összege a mérleg fıösszeg  2 %-át, vagy a nettó árbevétel 
10 %-át meghaladja. 
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Az alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.  
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.  
 
Az értékcsökkenés tervezésekor az alapítvány az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 
lineáris leírást alkalmazott. 
 
A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök a használatbavételükkel egyidejőleg 
értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek. 
 
Az alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökrıl folyamatos mennyiségi analitikát 
vezet, a fıkönyvvel való egyeztetés december31-én történik. 
 
Ha az alapítvány szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülı értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának idıtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell 
elszámolni. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor 
is, ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint 
ezen eszköz piaci értéke; 
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi 
eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve 
hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; 
a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthetı; 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, 
vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett 
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. 
 
Az értékelési eljárások az elızı évihez képest nem változtak. 
 
Az elızı évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 
Analitikus nyilvántartást vezet az alapítvány a vevıi követelésekrıl és a szállítói tartozásokról. 
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A két vagy több évet érintı gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszőrésére aktív 
és passzív idıbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 
 
 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
Befektetett pénzügyi eszközök az OPTIMA értékpapírokat mutatja ki az alapítvány.  
Az értékpapírok piaci értéke a mérleg fordulónapján  25.837 e Ft. 
 
Készletek értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs. 
 
A befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés 
nincs. 
 
Az alapítványnak mérlegben megjelenı pénzügyi kötelezettsége nincs. 
 
Az alapítvány a mérleg forduló napon kötelezettségekkel rendelkezett.  
 
Nincs olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából 
jelentısséggel bír, de a mérlegben nem jelenik meg. 
 
 

Vevık, szállítók 
 
A mérleg fordulónapján kimutatott vevıi követelés nincs. 
 
A mérleg fordulónapján kimutatott szállítói tartozás  40 e Ft. 
 
 
 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
Bevételei között a kapott támogatásokat szerepelnek. A támogatásokat magánszemélyektıl, 
vállalkozásoktól és egyéb szervezetektıl kapta.   
 

 
II. Költségvetési támogatás felhasználása 

 
A közalapítvány 2007. évben a költségvetésbıl támogatást nem kapott.   
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III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 
 
 
Megnevezés Elızı év 

2006 
Tárgy év 
2007 

Változás 
Ft-ban 

Változás 
%-ban 

Saját tıke  18003 17.979 -29 99,87 
Induló tıke   2000 2000 0 0 
Elızı évek tıkeváltozása  16078 16003 -75 99,53 
Tárgyévi eredmény  -75 -29 46 38.66 
Kötelezettségek  40 40 0 0 
Források összesen  18043 18014 -29 99.84 
 
 

IV. Cél szerinti juttatás 
 
 
A közalapítvány 2007. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 
 
 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 
 

Támogató megnevezése  Összeg e 
Ft.  

Magánszemélyektıl  0 
SZJA 1 % 9 
Egyéb szervezetektıl  0 
Összesen                9 

 
 
 

VI. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 
 
 
A közalapítvány a vezetı tisztségviselıi   2007. évben juttatásban nem részesültek.  
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VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységérıl 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 169/2000. (IX. 15.) MÖH határozatával a 
Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Golgota és Krisztus Pilátus elıtt címő képekbıl álló 
trilógia folyamatos együttes bemutatásának biztosítására, a Golgota címő kép megvásárlása 
érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen kiemelten közhasznú 
közalapítványt hozott létre. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális örökség 
megóvása, ezen belül a Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Krisztus Pilátus elıtt, Golgota 
címő képek Magyarországon történı folyamatos bemutatásában közremőködés, a Golgota címő kép 
magyar tulajdonjogának megszerzésében közremőködés. A képek állagának megóvásában, 
elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában történı részvétel. 
 
2006. december 24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Bényi Árpád festımővész, a közalapítvány 
kuratóriumának elnöke. Az alapítók a kuratórium új elnökének Madarász Gyulát választották. 
 
2007-ben a Munkácsy-trilógia darabjainak méltó keretek közötti bemutatása, népszerősítése és 
állapotának megırzése jelentette a kuratórium számára a legfontosabb feladatot. 
Ebben az évben is, mint 2001 óta minden évben folytatódott a Munkácsy Mihály: Golgota címő 
festményének megvásárlása céljából megjelentetett bélyegek értékesítése a Déri Múzeumban, ez 
azonban nem váltotta be a hozzá főzött reményeket. 
  
A 2007-es évhez a Munkácsy – trilógia fordulatokban gazdag történetének kevésbé örömteli 
eseménye köthetı. A Krisztus Pilátus elıtt címő festmény tulajdonosa, a Hamilton Galéria, 
kölcsönszerzıdés keretében 2007. december 31-ig adta kölcsön a mőalkotást a Déri Múzeum 
számára. A galéria képviselıje 2007-ben jelezte, hogy a mővet vissza kell szállítani, mivel 
szeretnék Hamiltonban bemutatni, de nem zárkóztak el a mő bérleti díj fizetés ellenében történı 
újabb kölcsönbe adásától. 
Szerzıdés alapján a képnek 2007. december 31-ig Hamiltonba kellett érkeznie, a festményt a 
hamiltoni TD Waterhouse üzletházban 2008. február 26. és április 27. között mutatták be. 
 
A Déri Múzeum a Munkácsy-trilógiáért közalapítvány kuratóriumának elnökével közösen szervezte 
meg a 2007. november 24. - december 9. között megrendezésre került Képbúcsúztató program 
rendezvényeit. A Képbúcsúztató megnyitó ünnepségén a Kuratórium Elnöke, Madarász Gyula 
festımővész számolt be a festményekkel és Munkácsy Mihály életmővével kapcsolatos 
élményeirıl.  
2007. december 7-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Debrecen Megyei Jogú Város 
munkatársait látta vendégül a Déri Múzeum a Munkácsy Teremben, ahol a Sol Oriens együttes 
koncertje után vendégeink megtekinthették a három alkotást. 
 
A kép szállítása közel 4, 5 millió forintba került, melynek költségeit a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyőlés biztosította. 
 
        ______________________ 
           Madarász Gyula 
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"A MUNKÁCSY - TRILÓGIÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 

adok e. Ft-ban 

Sor- A tétel megnevezése Elızı év Elızı évek Tárgy év 

szám helyesbítése 

a b c d e

1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) 16947 0 16947

2.    I. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3.   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4.  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 16947 16947

5.  IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE 0 0

6.  B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) 1096 0 1067

7.    I. KÉSZLETEK 923 923

8.   II. KÖVETELÉSEK 6 6

9.  III  ÉRTÉKPAPÍROK 

10.  IV PÉNZESZKÖZÖK 167 138

11. C. Aktív idıbeli elhatárolások 

12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11.sor) 18043 0 18014

13. D. Saját tıke  (14-19 sorok) 18003 0 17974

14.    I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE 2000 2000

15.   II. TİKEVÁLTOZÁS /EREDMÉNY 16078 16003

16.  III- LEKÖTÖTT TARTALÉK 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 

18.  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL -75 -29

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 0 0

20. E. Céltartalékok

21. F. Kötelezettségek (22-23 sorok) 40 0 40

22.  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

23.   II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 40 40

24. G. Passziv idıbeli elhatárolások 

25. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 18043 0 18014

Debrecen, 2007. május 02.en,2008. május 14.
………………………………….

18561359-1-09
Adószám 

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

2007. év
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"A MUNKÁCSY -  TRILÓGIÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 

adok e. Ft-ban 

Sor- A tétel megtnevezése Elızı év Elızı évek Tárgy év 

szám helyesbitése 

a b c d e

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 32 0 10

2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 32 0 9

3.     a.) Alapítótól 0

4.     b.) központi költségvetésbıl 

5.     c.) helyi önkormányzattól 0 0

6.     d.) egyéb, ebbıl 1 %……………… 32 9

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 

8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 0 0

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 

10. 5. Egyéb bevétel 0 1

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

12. C. Összes bevétel (A+B) 32 0 10

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 107 0 39

14. 1. Anyagjellegő ráfordítások 107 39

15. 2.Személyi jellegő ráfordítások 

16. 3.Értékcsökkenési leírás 

17. 4. Egyéb ráfordítás 0 0

18. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 

19. 6. Rendkivüli ráfordítások 

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0

21. 1. Anyagjellegő ráfordítások 0 0

22. 2.Személyi jellegő ráfordítások 

23. 3.Értékcsökkenési leírás 

24. 4. Egyéb ráfordítás 0 0

25. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 

26. 6. Rendkivüli ráfordítások 

Debrecen, 2007. május 02.en, 2008. május 14.
…………………………….

18561359-1-09
Adószám 

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2007. év
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"A MUNKÁCSY - TRILÓGIÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY 
4024 Debrecen Piac u. 54. 

adok e. Ft-ban 

Sor- A tétel megtnevezése Elızı év Elızı évek Tárgy év 

szám helyesbitése 

a b c d e

27. F. Összes ráfordítás  (D+E) 107 0 39

28. G. Adózás elıtti eredmény  (B-E) 0 0 0

29. H. Adófizetési kötelezettség 

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -75 0 -29

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

32. a. Személyi jellegő ráfordítások 

33. 1. Bérköltség 0 0

34.     ebbıl:  megbizási díjak 

35.                tisztelet dijak  

36. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetés 

37. 3. Bérjárulékok 

38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 

39. ebbıl: A Korm.rend. 16 §(5)bek. Szerinti 

18561359-1-09
Adószám 

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2007. év

 



6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1101. 

1101 
 

Debrecen, 2007.május 02.en,2008.május 14.

………………………………………

18561359-1-09

egyszerősített éves beszámolója 
2007. év

Adószám 

"A MUNKÁCSY-TRILOGIÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY 
4024 Debrecen Piac u. 54. 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú 
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A 165/2008. (V. 30.) MÖK határozat melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 
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Az egyéb szervezet megnevezése :

Az egyéb szervezet címe :

2 0 0 7 É V

II. Tárgyi eszközök

I. Immateriális javak

Keltezés: Debrecen, 2008.02.27

6.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Pénzeszközök

C. Aktív idıbeli elhatárolások 

Sor-
szám

a

1.

A tétel megnevezése

b

A. Befektetett eszközök ( 2.+3.+4.  sor )

4.

3.

2.

I. Készletek

5. 10 313       -              

319            

adatok E Ft-ban

c

43              

d

-              319            

Tárgyév
Elızı év(ek) 
módosításai

Elızı év

43              

9. 10 312       

7. 1                

B. Forgóeszközök ( 6. + 7. + 8. + 9. sor )

8. III. Értékpapírok

10.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT 
KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MÉRLEGE

059 1 9 98 5 5

4026, Debrecen Kálvin tér 11.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

1 3 1 2 9

Statisztikai számjel

Eszközök ( aktivák )

11.

12 843       

10 356       -              13 162       ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( 1. + 5. + 10. sor )

II. Követelések

1 6 1

( képviselıje )

Az egyéb szervezet vezetıje

12 843       

1. sz. melléklet
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Az egyéb szervezet megnevezése :

Az egyéb szervezet címe :

2 0 0 7 É V

D. Saját tıke ( 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. sor )

I. Induló tıke / Jegyzett tıke

Források ( passzívák ) adatok E Ft-ban

Sor-
szám

Elızı év
Elızı év(ek) 
módosításai

TárgyévA tétel megnevezése

e

12. 9 089         -              11 633       

a c db

4 000         13. 4 000         

15. 4 374         5 089         II. Tıkeváltozás / Eredmény

2 544         

17.

16. 715            -              V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl ( közhasznú tev. )

III. Lekötött tartalék

19. -              

18. IV. Értékelési tartalék

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl

20. E. Céltartalékok 

641            

22.

21. 84              -              F. Kötelezettségek ( 22. + 23. + 24. sor )

I. Hátrasorolt kötelezettségek

( képviselıje )

G. Passzív idıbeli elhatárolások 888            

2008.02.27

10 356       13 162       -              26.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az egyéb szervezet vezetıje

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN(12.+20.+21.+25.sor)

Keltezés: Debrecen,

25.

641            

23.

24. 84              III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 183         

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT 
KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MÉRLEGE

691 8 5 5

4026, Debrecen Kálvin tér 11.

3 1 0 9

Statisztikai számjel

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

9 5 12 9 11
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Az egyéb szervezet megnevezése :

Az egyéb szervezet címe :

2 0 0 7 É V

15.

d) egyéb, ebbıl 1% …………………………………………..

2. Pályázati úton elnyert támogatás

111            

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

-              

a) saját termeléső készletek állományváltozása

18.

17.

3. Értékcsökkenési leírás

1. Anyagjellegő ráfordítások

2. Személyi jellegő ráfordítások

6 649         

141            

118 110     

16. -              115 566     

C. Összes bevétel (A.+B.)

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai                               
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

6 530         

8 020         

19.

12.

14.

13.

10. 7 690         6 829         5. Egyéb bevétel

11. -              -              

9.

3.

2.

a) alapítótól

1.

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele                             
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

TárgyévA tétel megnevezése

adatok E Ft-ban

1 5 65 9

a

4. 102 742     b) központi költségvetéstıl

d

Elızı év(ek) 
módosításai

-              

-              

5

5. 1 295         c) helyi önkormányzattól

6.

8.

7.

4. Tagdíjból származó bevétel

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

b) saját elıállítású eszközök aktivált értéke

6. Aktivált saját teljesítmények értéke ( a.+b.)

118 110     

2 186         

100 893     

11 281       

8 202         

1 2 1 0

Statisztikai számjel

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

4026, Debrecen Kálvin tér 11.

9 1 9 91 38

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES                   
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

20. 4. Egyéb ráfordítások 102 745     100 905     

eb

Sor-
szám

Elızı év

21. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai

22. 6. Rendkívüli ráfordítások

8 288         

117 823     

2.sz. melléklet

2.sz. melléklet

118 538     

6 811         

110 848     

118 538     

c
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Az egyéb szervezet megnevezése :

Az egyéb szervezet címe :

2 0 0 7 É V

5 6 1 0 9

-              

e

21 8 5 5

Statisztikai számjel

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

4026, Debrecen Kálvin tér 11.

9 1 9 91 3 1

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES                   
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elızı év
Elızı év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d

23.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                        
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

-              -              

24. 1. Anyagjellegő ráfordítások

25. 2. Személyi jellegő ráfordítások

26. 3. Értékcsökkenési leírás

27. 4. Egyéb ráfordítások

29. 6. Rendkívüli ráfordítások

28. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai

115 566     

2 544         31. G. Adózás elıtti eredménye (B.-E.)* 715            -              

30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 117 823     -              

32. H. Adófizetési kötelezettség

715            -              

-              

40.

8 020         

36. 5 177         

A. Személyi jellegő ráfordítások

1. Bérköltség

35.

384            

38.

39.

ebbıl: - megbízási díjak

          - tiszteletdíjak

37.

B. A szervezet által nyújtott támogatások41. 100 893     

* Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C.-F.)

Keltezés: Debrecen, 2008.02.27

Az egyéb szervezet vezetıje

( képviselıje )

1 107         

1 736         

2. Személyi jellegő egyéb kifizetések

3. Bérjárulékok

1 277         

2 544         

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

34. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
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1 8 5 5 1 3 1 2 9 1 9 9 5 6 1 0 9

2 0 0 7

Debrecen, 2008.02.27

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT 
KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

P.H.

4026, Debrecen Kálvin tér 11.

egyéb szervezet

az egyéb szervezet vezetıje

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

címe

Statisztikai számjel

 



6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1109. 

 

 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

a Hajdú-Bihar megyei Közoktatási Közalapítvány 4024.Debrecen Piac u 54. 
2007 évi közhasznú beszámolójának a vizsgálatáról. 

 
Címzettek:  
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024. Debrecen Piac u 54. 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 
4024. Debrecen Piac u 20. 
 
Elvégeztem a Hajdú-Bihar megyei Közoktatási Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 2007. 
december 31-i. közhasznú beszámoló mérlegének - valamint a közhasznú eredmény kimutatásának 
és a tájékoztató adatok (továbbiakban: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó 
szervezet évi közhasznúsági jelentése tartalmaz.  
 
A 2007. január 1- étıl 2007. december 31-ig, terjedı idıszakra vonatkozó közhasznú 
beszámoló mérlegében az eszközök és a források egyezı végösszege 13162 e Ft, tárgyévi 
eredménye 2544 e Ft (nyereség). 
 
A éves közhasznúsági jelentés elkészítése a vezetés feladata. Az én feladatom a pénzügyi 
kimutatások véleményezése könyvvizsgálatom alapján, valamint annak megítélése, hogy a 
közhasznúsági jelentés valamennyi dokumentumában közölt számviteli információk összhangban 
vannak-e a pénzügyi kimutatásokban foglaltakkal. 
 
Mint a Közalapítvány könyvvizsgálója, a vezetés által készített 2007. éves közhasznú 
beszámolót megvizsgáltam, s a Közalapítvány könyvvezetésérıl, beszámolójáról és 
gazdálkodásáról a következı tájékoztatást adom: 
 
1.) Megbízás és a vizsgálat lefolytatása: 
 
A beszámolási idıszak könyvvizsgálatát a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, a közhasznú 
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.), Kormány 
rendelet valamint az egyéb szakmai kiadványok útmutatásai alapján végeztem. 
 
Az ellenırzéshez rendelkezésre álltak: 
 
A közalapítvány 2007 évi közhasznúsági jelentése. Ezen belül: 
• számviteli beszámoló (közhasznú mérleg, közhasznú eredmény kimutatás tájékoztató adatok), 
• kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról, 
• kimutatás a vagyon felhasználásáról, 
• cél szerinti juttatás kimutatása, 



1110. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám 

 

• központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzatoktól és 
ezek szerveitıl kapott támogatás mértékét tartalmazó kimutatás, 

• a vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatásokról készült kimutatás, 
• a vezetés közhasznú tevékenységrıl szóló beszámolója. 
• fıkönyvi kivonat, fıkönyvi számlalapok, analitikus nyilvántartások, szerzıdések és egyéb 

dokumentumok. 
 
A könyvvizsgálat az adóhatósági kapcsolatok tételes vizsgálatára nem terjedt ki. 
 

Beszámoló készítésének az idıpontja: 2008. február 27. 
 
Könyvvizsgálat befejezésének az idıpontja: 2008. március 21. 

 
2. )Könyvvezetés, beszámoló készítési kötelezettség: 
 
A Közalapítvány a 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet szerint kettıs könyvvitel vezetésére és 
közhasznú beszámoló készítésére kötelezett. Fıkönyvi könyvelését, és közhasznú beszámolóját- 
megfelelı szerzıdés alapján az ARSYS Kft készíti, illetve ugyancsak a cég végzi a bérek 
számfejtését, valamint az adó és társadalombiztosítási elszámolásokat is. A munkaszervezet 
pénzügyi ügyintézıje folyamatos kapcsolatot tart a Kft képviselıivel. 
A Közalapítvány számviteli politikája és számlarendje elkészült, amely megfelel a Szt. elıírásainak. 
A Közalapítvány a Számviteli törvényben kötelezıen elıirt szabályzatokkal, rendelkezik: 
A Közalapítvány közhasznú mérlegét és eredmény kimutatását a kettıs könyvvitel záró adataiból 
állították össze, melyek ellenırzése során az alábbiakat tapasztaltam: 
 
3.) A mérleg valódiságának ellenırzése: 
 
Eszközök 
 

A)Befektetett eszközök: 

Adatok:ezer Ft-ban 
Megnevezés Nyitó adat 

2006.12.31 
Záró adat 

2007.12.31. 
Telj % 

A. I.   Immateriális javak 0 0 0 
A. II. Tárgyi eszközök 43 319 741.9 
A. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 
A. IV. Befektetett eszközök 
értékhelyesbítése. 

0 0 0 

A. Befektetett eszközök összesen 43 319 741.9 
 
• Az értékcsökkenési leírások elszámolása a hatályos Tao.tv-ben rögzített kulcsok alapján tör-

tént, melynek helyességét ellenırzı számításokkal is kontrolláltam. 
• A Közalapítvány a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen terv szerinti érték-

csökkenésként számolta a 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti (kis értékő) tárgyi eszközöket.  
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• A könyvvizsgálat megállapította, hogy ezen eszközcsoport analitikus nyilvántartása megfelel a 
hatályos számviteli elıírásoknak. 

• A befektetett eszközök mérlegtételeinek állományi értékei, a fıkönyvi nyilvántartással, a leltári 
értékekkel, valamint az analitikus nyilvántartások adataival egyezıek. 

• A befektetett eszközök leltározását- a hatályos jogszabályok elıírásai és a belsı szabályozáshoz 
igazodóan, az év végi fordulónapon meglévı vagyontárgyak tényleges mennyiségi felvételével 
végezték, amely során eltérést nem állapítottak meg. 

 

B.) Forgóeszközök: 

Adatok:ezer Ft-ban 
Megnevezés Nyitó adat Záró adat Telj % 

B. I.  Készletek 0 0 0 
B.II.  Követelések 1 0 0 
B.III. Értékpapírok 0 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 10312 12843 124.5 
B. Forgóeszközök összesen 10313 12843 124.5 
 

Pénzeszközök: 

• A mérlegtétel záró állományi értéke a pénztár és a bankszámlák (elszámolási betétszámla, 
elkülönített betétszámla, megtakarítási fıkönyvi számlák) egyenlegeit tartalmazza. 

• A fıkönyvi számlák záró egyenlegei a kapcsolódó dokumentumok (a pénztárjelentés és 
bankkivonatok) záró adataival megegyeztek. 

 

C) Aktív idıbeli elhatárolások: (A mérlegfıcsoport adatot nem tartalmaz.) 

FORRÁSOK 

Saját tıke: 

Adatok:ezer Ft-ban 
Megnevezés Nyitó adat Záró adat Telj % 

D. I. Induló tıke/ Jegyzett tıke 4000 4000 100.0 
D.II. Tıkeváltozás/ Eredmény 4374 5089 116.3 
D.III. Lekötött tartalék 0 0 0 
D.IV. Értékelési tartalék 0 0 0 
D. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl  
          (közhasznú tevékenységbıl) 

715 2544 355.8 

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevé- 
          Kenységbıl 

0 0 0 

D. Saját tıke összesen 9089 11633 128.0 
 
• Az Induló tıke mérlegtétel állományi értéke a Közalapítvány Alapító Okiratában elfogadott 

törzsvagyon összegével egyezı. 
• A 2007. évi eredmény 2544 e Ft nyereség, amely a jelentés 2.sz. mellékletében szereplı 

közhasznú eredmény kimutatás megfelelı adatával megegyezett. 
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E) Céltartalék: (A mérlegfıcsoport adatot nem tartalmaz.) 
 
F) Kötelezettségek: 

Adatok:ezer Ft-ban 
Megnevezés Nyitó adat Záró adat Telj % 

F.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 
F.II. Rövid lejáratú kötelezettségek 84 641 763.1 
F)Kötelezettségek 84 641 763.1 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek részben a költségvetési elszámolásokkal kapcsolatos adó és egyéb 
járulékfizetések elszámolásait tartalmazzák, ahol valamennyi tétel, leltárakkal (egyeztetésekkel) 
megfelelıen alátámasztott, s az állammal szembeni adó illetve TB fizetési kötelezettségek a 2007. 
december hónapra elszámolt, és 2008. január hónapban esedékes összegekkel megegyezett. Az 
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítése 2007. év folyamán megtörtént. A Kuratórium 
Elnökének a könyvvizsgálathoz adott teljességi nyilatkozata értelmében a Közalapítványnak a 
beszámolási idıszakban utolsó napján az Art. szerinti köztartozása nem volt. 

G. Passzív idıbeli elhatárolások: 

Adatok:ezer Ft-ban 
Megnevezés Nyitó adat Záró adat Telj % 

Kiadások, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása  76 108 142.1 
Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 1107 780 70.5 
G)Passzív idıbeli elhatárolások össz: 1183 888 75.1 
 
A kiadások, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja elıtti 
idıszakot terhelı azon költségeket, ráfordításokat, amely csak a mérleg fordulónapja utáni 
idıszakban merül fel, kerül számlázásra, elszámolásra. A bevételek passzív idıbeli 
elhatárolásaként elszámolt összegek az adott üzleti évben továbbutalási célú bevételként 
elszámolt, de még tovább nem utalt összegeit tartalmazzák. A passzív idıbeli elhatárolások 
fıkönyvi számláinak egyenlegei a kapcsolódó analitikus nyilvántartások adataival egyezıek. 
 
A beszámolási idıszak eszközeinek és forrásainak egyezı záró értéke: 13162 e Ft. A 
beszámolási idıszak közhasznú beszámolójának a mérlegét a könyvvizsgálói jelentés 1.sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
4.)Az eredmény-kimutatás ellenırzése 
 
A Közalapítvány a hatályos Kormány rendelet 6.sz.mellékletének megfelelı közhasznú eredmény 
kimutatást köteles készíteni ,amelynek részletes tábláját a jelentés 2.sz. melléklete tartalmazza: 
 
Bevételek: 

Adatok: ezer Ft-ban 
Megnevezés Elızı év Tárgyév Telj % 

A. Közhasznú tevékenység bevétele 118538 118110 99.6 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 
C. Összes bevétel 118538 118110 99.6 
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• A közhasznú tevékenység bevételei tartalmazzák a központi költségvetéstıl a továbbutalási 
céllal kapott támogatásokat (bevételeket), az alapítók, az egyéb támogatók közhasznú célú 
mőködési támogatásait, a beszedett pályázati díjat, illetve az egyéb bevételeket. 

• A Közalapítvány alapító okirata értelmében vállalkozási tevékenységet nem végezhet!  
 
Tevékenység ráfordításai és eredménye: 

Adatok:ezer Ft-ban 
Megnevezés Elızı év Tárgyév Telj % 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 117823 115566 98.1 
Ebbıl: 1. Anyagjellegő ráfordítás 6649 6530 98.2 
           2. Személyi jellegő ráfordítás 8288 8020 96.8 
           3. Értékcsökkenési leírás 141 111 78.7 
           4. Egyéb ráfordítás 102745 100905 98.2 
           5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 0 
           6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 
F. Összes ráfordítás 117823 115566 98.1 
G. Adózás elıtti eredmény 715 2544 355.8 
H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 0 
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 715 2544 355.8 
Megjegyzés:  
A kormányrendelet 16.§.(6) Az egyéb szervezetnél, közhasznú egyéb szervezetnél a továbbutalási céllal kapott 
támogatás továbbutalt, átadott összegét egyéb ráfordításként kell elszámolni. 

 
A TÁJÉKOZTATÓ táblában szereplı adatok a számviteli dokumentumokkal egyezıek. 
 
A Közalapítvány által nyújtott támogatások valamennyi esetben pályázati úton történtek. 
• A 2007 évi elszámolások mintavételes ellenırzése során megállapítottam, hogy a bevételek és 

kiadások összegei a megfelelı fıkönyvi számlák egyenlegeivel egyezıek. A számlához 
kapcsolódó analitikus nyilvántartások, és egyéb dokumentumok vizsgálata során eltérést 
ugyancsak nem tapasztaltam. 

• A bérösszesítık (jövedelem és TB elszámolások), havonta, az ÁFA elszámolások negyed-
évente rendszeresen ellenırzésre kerülnek. 

Tárgyévi eredmény –a közhasznú bevételek és kiadások (ráfordítások) különbözete 2544 e Ft 
nyereség, amely az Eredmény kimutatás megfelelı adatával megegyezett: 
 
5.)Közhasznúsági jelentés egyéb elemeinek a vizsgálata: 
 
A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrıl szóló hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelıen 
elkészítette a közhasznúsági jelentését. Az egyes dokumentumok a törvény elıírásainak 
megfelelıen tartalmazzák a szükséges információkat, amelyek a számviteli beszámoló tábláival is 
összhangban vannak. 
 
6.)Folytonosság számviteli elvének a betartása. 
 
A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy a beszámoló ”Elızı év ”mérleg és eredmény ki-
mutatás adatai megegyeztek az elızı év záró mérleg és eredmény kimutatás megfelelı adataival. 
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7.) Független könyvvizsgálói jelentés hitelesítı záradéka: 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány által készített 2007. január 1- étıl 2007. 
december 31-ig, terjedı idıszakra vonatkozó közhasznú beszámolót felülvizsgáltam, ahol a 
mérlegben az eszközök és a források egyezı végösszege 13162 e Ft, tárgyévi eredménye 2544 e 
Ft (nyereség). 
 
A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra 
vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenti szabványok 
értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı bizonyosságot szereztem arról, 
hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat 
magában foglalta a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen 
alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a pénzügyi 
kimutatások bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentés valamennyi dokumentumával 
kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott. Meggyızıdésem, hogy munkám 
megfelelı alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. 
Fentiek alapján a közalapítvány közhasznú beszámolójának mérlegét minısítés nélküli 
záradékkal láttam el. 
 
Hitelesítı záradék: 
A könyvvizsgálat során a közalapítvány közhasznú beszámolóját, annak részeit és tételeit, 
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti standardokban foglaltak 
szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságát szereztem, hogy 
a közhasznú beszámolót a számviteli törvényben és a számviteli elvek szerint készítették el. A 
közhasznú beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007. december 31-
én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. A 
közhasznúsági jelentés egyéb tábláinak az adatai a közhasznú beszámoló adataival 
összhangban vannak. 
 
Mellékletek:  
1.sz.melléklet: Mérleg 
2.sz.melléklet: Eredmény-kimutatás 
3.sz.melléklet: Teljességi nyilatkozat 
Jelentés készült: 5 példányban 
Jelentést kapják: Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés Elnöke 
                             Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere 
                             Kuratórium Elnöke 
                             Felügyelı Bizottság Elnöke 
                             Irattár 
 
Debrecen 2008. március 21. 
 

Reszler György 
bejegyzett könyvvizsgáló 
Könyvizsg.ig.sz:001481. 
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3.sz.melléklet 

 
TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

 
Közalapítvány neve:…………………………………… 
Közalapítvány címe:       ……………………………… 

 
A közalapítvány 2007. december 31-i Közhasznú Beszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, tájékoztató adatok) 
könyvvizsgálatával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a költségvetési beszámoló a 2000. évi C. törvénnyel 
("Számviteli Törvény"), valamint a 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelettel való megfelelésérıl véleményt 
alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyızıdésünk szerint képviseltük a könyvvizsgálat során az 
alábbiakban foglaltakat: 
1. Felelısek vagyunk az éves közhasznú beszámolónak a Számviteli Törvénynek és Kormány rendeletnek 

megfelelıen nyilvántartott adatokból történı összeállításáért, a könyvelésért, a beszámolónak a vonatkozó 
hatályos jogszabályokkal és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a beszámoló megbízható 
képet ad a közalapítvány nettó eszközeirıl, valamint pénzügyi helyzetérıl hő és valós képet mutat. 

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden 
olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a beszámolóra hatása lehet. 

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részérıl, akik meghatározó 
szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében. 

b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részérıl sem, akik lényegesen befolyásolhatnák 
a közhasznú beszámoló adatait. 

c) Az alapítókkal történt egyeztetés során nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem 
egyezıségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés. 

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen 
befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. 

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk: 
a) A velünk szerzıdéses jogviszonyban álló ügyfelekkel szemben fennálló tartozások és követelések, 

beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat; 
b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások; 

6. a) Nem fordult elı jogszabályi elıírások, illetve belsı rendelkezések megszegése, illetve esetleges 
megszegése, melyek hatásának a beszámolóban szerepelniük kellene. 

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemő lényeges tartozásról vagy követelésrıl, amely jelentısen 
befolyásolná közalapítványunk pénzügyi helyzetét. 

7. Nincsenek a közalapítvánnyal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogi képviselınk véleménye 
szerint érvényesíthetık lennének. 

8. A számviteli nyilvántartás, ami a beszámoló alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelı részletességgel 
tükrözi a közalapítvány ügyleteit. 

9. Közalapítványunk megfelelı jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévı eszköz felett, azokat 
jelzálog nem terheli. 

10.  Szerzıdéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen 
befolyásolnák a beszámolót. 

Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a, Számviteli törvény (Kormány rendelet) 
elıírásaival összhangban készült beszámolóban mutatkozhatna. 

A közalapítványnak a beszámolási idıszak utolsó napján Art. szerinti köztartozása nem volt. 
 
2008. március 21. 
 
 

………………………… 
Danku Attila 
kuratórium Elnöke 
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adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés 2006 . év 2007. év Vált. %

D/ Saját tıke 9 089 11 633 27,90%
I. Induló tıke 4 000 4 000 0,00%
II. Tıkeváltozás 4 374 5 089 16,35%
V. közhasznú tev. 
Tárgyévi eredménye 715 2 544 255,80%

F/ Kötelezettségek 84 641 663,00%
II. rövid lejáratú köt. 84 641 663,00%

C/ Passzív idıbeli 
elhatárolás 1 183 888 -92,50%

Források összesen 10 356 13 162 27,09%

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
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adatok: ezer Ft-ban

A 11./1994. (06. 08.) MKM rendelet 54. §, ill. a 7. sz. 
mellékletben foglalt kötelezı (minimális) eszköz- és felszerelési 
jegyzék szerint a hiányzó eszközök beszerzésének támogatására

30 843

Balesetveszély elhárítása, illetve óvodai és általános iskolai játszó-
és spotudvarok fejlesztésének, átalakításának támogatása

19 573

Nemzetközi testvériskolai kapcsolatot ápoló fogadó iskola 
vendéglátással kapcsolatos költségeinek támogatása, illetve 
meglévı testvériskolai kapcsolatok bıvítésének támogatása

7 324

Hátrányos helyzető tehetséges tanulók- a pályázó intézmény által 
szervezett - nyári szaktáboroztatásának (hagyományırzı, 
honismereti, környezetvédelmi,..) támogatása

10 971

Romániai (Erdély) tanulmányút támogatása 5 560

A 11./1994. (06. 08.) MKM rendelet 54. §, ill. a 7. sz. 
mellékletben foglalt kötelezı (minimális) eszköz- és felszerelési 
jegyzék szerint a hiányzó eszközök beszerzésének támogatására 
(2007 ısz)

10 905

Mővészeti iskolák mővészeti csoportjai szakmai 
bemutatkozásának, illetve fellépésének támogatása

5 019

Közoktatási intézmények részére Az igazi da Vinci címő kiállítás 
megtekintésének támogatása

296

Meghívásos pályázat kulturális program szervezésére a megye 
hátrányos helyzető gyerekei részére

700

Pályázatok lebonyolításának költségei 4 000

Az alaptevékenységet segítı munkaszervezet költségei 10 661

Összesen 115 352

2007

Megyei Szakképzés fejlesztési koncepció készítése a Térségi 
Integrált Szakképzı Központok (TISZK) kiépítésének szakmai 
megalapozására

9 500

Pályázati cél juttatás összege
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adatok: ezer Ft-ban

Központi költségvetésbıl kapott támogatás 103 725 *

Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás 1 783

Alapítóktól kapott támogatás 6 554

ÖSSZESEN 112 062 *

Kimutatás a kapott támogatásokról
2007

kuratóriumi elnök

* az összeg tartalmazza a 2007. évi bevételbıl a 780 e Ft elhatárolást, amély 2008-ban 
került átutalásra.
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adatok: ezer Ft-ban

vezetı tisztségviselı
tiszteletdíj 
összege 

Kuratórium Elnöke 1277
Kuratóriumi tagok 0
Felügyelı Bizottság Elnöke 0
Felügyelı Bizottság Tagjai 0
Összesen 1277

Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékérıl
2007

kuratóriumi elnök  
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Hajdú-Bihar Megyei            Közhasznú jelentés 2007. 
Közoktatási Közalapítvány                                  8.sz. melléklet 
  
 

A Közalapítvány 2007. évi kiemelten közhasznú tevékenységérıl szóló 
tartalmi beszámoló 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben 
hozta létre a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítványt. A Közalapítványt a Hajdú-Bihar 
Megyei Bíróság 1997. május 14-én nyilvántartásba vette, majd 1998. 01. 01-ével kiemelten 
közhasznú szervezetté minısítette. 
A Közalapítvány célja a közoktatásnak – a Hajdú-Bihar megyei feladatellátási, intézményhálózat-
mőködtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott – körzeti, térségi és országos feladatai ellátásához 
támogatás nyújtása. A közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 1997. évi CLVI. törvényben 
megjelölt közhasznú tevékenységek közül fı céljai: 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet; 
Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése; 
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység. 
 
A Közalapítvány közhasznú céljai megvalósítását az Alapító Okiratban foglaltak szerint pályázat 
útján látja el. 
 
 
A Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevékenysége ellátásának feltételei 
 
 

A Közalapítvány a kitőzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás 
folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a központi támogatás 2%-át, azaz 2.052.351 Ft-ot 
használhatott fel. A Közalapítvány ezt az összeget kiegészítette saját bevételébıl és mőködésre 
kapott támogatásaiból, mivel a 2% a költségeknek csak egy töredékét fedezte. 

A Közalapítvány mőködéséhez legjelentısebb mértékben a két alapító járult hozzá. A 
Közalapítvány pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3 millió 
Ft, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 millió Ft mőködési támogatást nyújtottak. Ezen 
támogatások jelentıs segítséget nyújtottak az alapítvány mőködéséhez, megalapozták 
fennmaradását. 
Az alapítók mellett mőködési támogatást nyújtott – a Közoktatási Közalapítvány felhívására - a 
megye 25 települési önkormányzata, összesen mintegy 1.775.000  Ft összegben. Évrıl évre egyre 
több települési önkormányzat ismeri fel, hogy a Közalapítvány szétosztott forrásai a megye 
valamennyi településének közoktatási fejlesztését szolgálják, így erejükhöz mérten anyagilag is 
támogatják a Közalapítvány mőködését.  
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1. Táblázat 

Közalapítvány mőködését támogató települési önkormányzatok 
2007-ben az alábbi támogatások segítették a mőködést: 
 

Balmazújváros Város 50 000    
Berekböszörmény Község 190 000    
Berettyóújfalu Város 75 000    
Biharnagybajom Község 100 000    
Csökmı Nagyközség 15 000    
Darvas Község 15 000    
Földes Község 80 000    
Fülöp Község 50 000    
Hajdúböszörmény Város 500 000    
Hajdúszovát Község 100 000    
Hajdúsámson Város 50 000    
Hortobágy Község 20 000    
Komádi Város 50 000    
Létavértes Város 20 000    
Mezısas Község 10 000    
Mikepércs Község 100 000    
Monostorpályi Község 20 000 
Nyírábrány Nagyközség 20 000 
Nyíradony Város 20 000 
Nyírmártonfalva Község 20 000 
Püspökladány Város 40 000 
Sárrétudvari Nagyközség 50 000 
Szentpéterszeg Község 30 000 
Téglás Város 100 000 
Tiszacsege Város 50 000 

 
A munkaszervezet feladatainak ellátását 2007. évben egy közcélú foglalkoztatott is segítette, aki a 
pályázatokkal kapcsolatos szervezı-koordinátori, ügyintézıi feladatokat látott el. A közcélú 
munkaerı foglalkoztatására 2007 április-november hónapig került sor, Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának támogatásával, a foglalkoztatás költségeit teljes egészében finanszírozta. 
A Közalapítvány önerıbıl nem tudta volna megvalósítani a közcélú foglalkoztatást, ezért a 
támogatás nagy segítséget jelentett a munkaszervezet számára, a feladatok számának 
megnövekedése miatt. 
 
A Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevékenysége 
 
A költségvetési törvényben jóváhagyott összegbıl 2007. évben 102.617.562 Ft ált rendelkezésre.  
Ezt a keretösszeget negyedévente egyenlı részletekben kapta meg a Közalapítvány, így a 
támogatások kiutalását is csak ennek megfelelıen tudta ütemezni. A Közalapítvány Kuratóriuma a 
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2007. évi támogatás 98 %-át kiegészítette a 2006-ban keletkezett maradványokkal, és támogatási 
szerzıdéssel lekötött összegként 101.673.497 Ft-ot határozott meg. 
A költségvetési támogatás felhasználására 2007. évben a költségvetési törvényben annyi kitétel 
volt, hogy a 11./1994. (06. 08.) MKM rendelet 54. §, ill. a 7. sz. mellékletben foglalt kötelezı 
(minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék szerint a hiányzó eszközök beszerzésének 
támogatására kell kiírni az állami támogatás 40%-át.  
 
A 2007. év pályázati céljai a következık voltak: 
Versenyképesség növelése 
 
1. A 11./1994. (06. 08.) MKM rendelet 54. §, ill. a 7. sz. mellékletben foglalt kötelezı (minimális) 

eszköz- és felszerelési jegyzék szerint a hiányzó eszközök beszerzésének támogatására 
 
2. Balesetveszély elhárítása, illetve óvodai és általános iskolai játszó- és sportudvarok 

fejlesztésének, átalakításának támogatása 
 
3. Megyei szakképzés fejlesztési koncepció készítése a Térségi Integrált Szakképzı Központ 

(TISZK) kiépítésének megalapozására 
 
Iskolák megjelenése 
 
1. Nemzetközi testvériskolai kapcsolatot ápoló, fogadó iskola vendéglátással kapcsolatos 

költségeinek támogatása, meglévı testvériskolai kapcsolatok bıvítésének támogatása.  
 
2. Mővészeti iskolák mővészeti csoportjai szakmai bemutatkozásának, illetve fellépésének 

támogatása 
 
Humán erıforrások fejlesztése 
 
1. Romániai (Erdélyi) tanulmányút támogatása 
 
2. Hátrányos helyzető tehetséges tanulók a pályázó intézmény által szervezett nyári 

szaktáboroztatásának (hagyományırzı, honismereti, környezetvédelmi, stb.) támogatása 
 
İszi pályázatok 
 
1. A 11./1994. (06. 08.) MKM rendelet 54. §, ill. a 7. sz. mellékletben foglalt kötelezı (minimális) 

eszköz- és felszerelési jegyzék szerint a hiányzó eszközök beszerzésének támogatására 
 
2. Közoktatási intézmények részére „Az igazi da Vinci” címő kiállítás megtekintésének 

támogatására 
 
3. Meghívásos pályázat: Hajdú-Bihar megyében élı hátrányos helyzető gyerekek részére kulturális 

rendezvény szervezésére 
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A fenti pályázati célok a Közalapítvány alapító okiratban rögzített célokkal és a megyei 
fejlesztési tervvel összhangban kerültek kiírásra, melyek a kiemelten közhasznú feladat 
megvalósításához hozzájárultak. 
A Közoktatási Közalapítvány meghívásos pályázati kiírást tett közzé 2007. novemberében, amelyre 
gyermekprogramok szervezésében gyakorlattal rendelkezı szervezetek pályázhattak, Hajdú-Bihar 
megyében élı hátrányos helyzető gyerekek részére kulturális program szervezésével. A 
Közalapítvány karácsonyi ajándéka volt a megye 1100 hátrányos helyzető tanulója részére. Az 
elıadásra a Közalapítványt több éve támogató, a Kuratórium által kiválasztott önkormányzatok 
hozhatták el a településükön élı, hátrányos helyzető tanulókat.  
A Közalapítvány a pályázati felhívások rövidített változatát a Hajdú-Bihar Megyei Naplóban 
megjelentette. A részletes felhívások és az adatlapok a Közalapítvány irodájában beszerezhetık, 
illetve honlapunkról letölthetık voltak.  
 
A beérkezett pályázatokról 
 
Közalapítványhoz összesen 683 db pályázat érkezett be, melyek mintegy 241 millió Ft támogatási 
igényt tartalmaztak. A kuratóriumi döntés értelmében 393 nyertes pályázat született, melyeket éves 
szinten mintegy 101.673.497 Ft-tal támogatott a Kuratórium, elısegítve a megye közoktatásának 
fejlıdését. Ez tartalmazza azt is, hogy a meghívásos pályázati felhívásra 3 pályázat érkezett be, 
amelynek megvalósítása révén a Közalapítvány 700 eFt-tal járult hozzá egy nagyszabású kulturális 
program szervezéséhez, a megye 1100 hátrányos helyzető tanulója részére.  
 
A beékezett pályázatok bírálata 
 
A beérkezett pályázatok legelıször átesnek egy formai szőrésen. A Közalapítvány munkaszervezete 
elvégzi a pályázatok formai ellenırzését, megvizsgálva, hogy a felhívásban ismertetett formai 
követelményeknek eleget tesz-e a pályázat. Amennyiben nem megfelelı, azt a további értékelésbıl 
kizárja; a megfelelı pályázatokat pedig szakmai értékelésnek vetik alá. A szakmai értékelést 2007-
ben a Közalapítvány két állandó szakértıje végezte el.  
 
A pályázók értesítése a döntésrıl 
 
A Közalapítvány munkaszervezete a döntésrıl valamennyi pályázót értesített. Az elutasított 
pályázatok esetén az elutasítás indokát a pályázóval levélben közölték. A támogatottakkal a 
támogatási szerzıdések megkötésre kerültek, melyben rögzítették a támogatás felhasználásának, 
elszámolásának feltételeit. A szerzıdés részeként a pályázók kézhez kaptak egy elszámolási 
útmutatót is, mely pontokba szedve tartalmazta az elszámolás kötelezı kellékeit. 
A támogatottak listája és a támogatási összegek az alapítvány weboldalán bárki által hozzáférhetık 
voltak. 
 
A pályázatok ellenırzése 
 
A pályázatok elszámolását, a támogatások felhasználását a Közalapítvány pénzügyi-számviteli 
ügyintézıje, és egy megbízott belsı ellenır is megvizsgálja. A belsı ellenır a támogatottak 
egynegyedénél helyszíni ellenırzést is végez, megvizsgálva a támogatás felhasználását igazoló 
dokumentumok meglétét, azok valódiságát. 
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Mivel a központi költségvetésbıl folyósított normatív támogatás negyedévente egyenlı 
részletekben állt rendelkezésre, ezért a támogatások kiutalásának idıpontját is ennek megfelelıen 
ütemezték. Ezt az ütemezést és a jobb pályázati elszámolási fegyelmet a többnyire 
utófinanszírozásos támogatás alkalmazásával igyekeztek megteremteni, vagyis az elnyert 
támogatást a Közalapítvány a megpályázott program megvalósulása után, a kifizetéseket igazoló 
számlák alapján utalta a támogatott intézmény bankszámlájára. Ez a finanszírozási mód 
nagymértékben növelte a pályázati elszámolási fegyelmet, illetve a Közalapítvány gazdálkodását is 
jobban támogatta. Kivételt képezett ez alól az Erdélyi tanulmányút, a szaktábor és az Igazi da Vinci 
címő kiállítás, ezek az összegek a program megvalósulása elıtt kerültek átutalásra. 
 

A 2007. évi támogatás konkrét  eredményei 
Versenyképesség növelése 
 
1. A Közoktatási Közalapítvány 72 közoktatási intézményben támogatta a 11./1994. (06. 08.) 

MKM rendelet 54. §, ill. a 7. sz. mellékletben foglalt kötelezı (minimális) eszköz- és 
felszerelési jegyzék szerint a hiányzó eszközök beszerzését 

 
2. 75 közoktatási intézményt támogatott balesetveszély elhárításában, illetve óvodai- és általános 

iskolai játszó- és sportudvarok fejlesztésében, átalakításában, a támogatást nyert intézmények 
közül 3-an lemondtak a támogatásról (az így keletkezı maradvány átcsoportosításra került a 
2007 ıszi pályázatokhoz) 

 
3. 1 pályázót támogatott a „Megyei szakképzés fejlesztési koncepció készítése a Térségi Integrált 

Szakképzı Központ (TISZK) kiépítésének megalapozására” témában 
 
Iskolák megjelenése 
 
1. 50 nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezı közoktatási intézményben támogatta a nemzetközi 

testvériskolai kapcsolatot ápoló fogadó iskola vendéglátással kapcsolatos költségeit, illetve 
meglévı kapcsolatok bıvítését, ezen intézmények közül 3 lemondott a támogatási összegrıl, 1-
nek pedig 2008. januárban utaltuk a támogatást (a lemondott szerzıdésekbıl keletkezı 
maradvány átcsoportosításra került a 2007 ıszén kiírt pályázatokhoz)  

 
2. 17 önkormányzati és egyházi fenntartású mővészeti iskola mővészeti csoportjait támogatta hazai 

és nemzetközi fesztiválon vagy bemutatón való részvételében, ezen intézmények közül 1-nek 
2008. januárban utaltuk a támogatási összeget 

 
Humán erıforrások fejlesztése 
 
1. 93 Hajdú-Bihar megye és DMJV önkormányzati közoktatásának irányításában dolgozó vezetı, 

önkormányzati alap- és középfokú közoktatási intézményeiben dolgozó vezetı, (óvodavezetık 
is), közoktatási szakértı, szaktanácsadó akkreditált képzésnek megfelelı külföldi 
tanulmányúton vehetett részt Romániában tapasztalatszerzés céljából 
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2. 30 közoktatási intézmény hátrányos helyzető tehetséges tanulóinak a pályázó intézmény által 

szervezett nyári szaktáboroztatását támogatta 
 
İszi pályázatok 
 
1. 40 közoktatási intézményben támogatta a 11./1994. (06. 08.) MKM rendelet 54. §, ill. a 7. sz. 

mellékletben foglalt kötelezı (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék szerint a hiányzó 
eszközök beszerzését 

 
2. 14 közoktatási intézmény tanulói tekinthették meg „Az igazi da Vinci” címő kiállítást a 

Közalapítvány támogatásával 
 
3. 1 szervezet nyerte el a meghívásos pályázatra fordított összeget a Hajdú-Bihar megyében élı 

hátrányos helyzető gyerekek részére kulturális rendezvény szervezésére 
 
 
 



6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1127. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007. évi közhasznú   

tevékenységének  értékelése 

 
 
A Közalapítvány, pályázati tevékenységét, a kiemelten közhasznú célokkal összhangban, 
tervszerően folytatta  2007. évben. 
A kialakult szakértıi és ellenırzési rendszer megfelelı alapot teremtett a jogszerő mőködéshez. 
Kidolgozottak a pályázatokra egyedileg kialakított pályázati szempontrendszerek, ami a 
döntéshozatalhoz elengedhetetlen. 
 
A pályázatok eredményei weboldalon bárki által megismerhetık, nyilvánosak voltak. 
 
 
A Közalapítvány 2007. évi kiemelten közhasznú tevékenységét az Alapító Okiratban foglaltak 
szerint végezte. A pályázatok útján megvalósult fejlesztések mind hozzájárultak a megye 
közoktatásának fejlesztéséhez. 
 
Záradék: 
 
A Közalapítvány 2007. évrıl szóló közhasznúsági jelentését a Kuratórium a     számú határozatával, 
a        -ei ülésén elfogadta. 
 
 
 
 
            Danku Attila 
       a Kuratórium elnöke 
 
 
 


