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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze: Az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott tevékenységet végezte.
Adományokat gyűjtött magánszemélyektől évi 60 000 Ft, 90 000, 120 000, illetve 180 000 Ft értékben, és
ezeket ösztöndíj formájában olyan erdélyi, valamint 2015. szeptemberétől kárpátaljai falusi, illetve
szórványterületen élő tehetséges, de a létminimum alatt élő fiataloknak juttatta el, akik e támogatás nélkül nem
tudnák a magyar középiskolába való bejárás, illetve bentlakás költségeit kifizetni. A 60 000 Ft-os adomány fél
ösztöndíjat, a 120 000 Ft-os teljes ösztöndíjat, a 90 000 Ft-os adomány emelt szintű fél ösztöndíjat, a 180 000
Ft-os adomány pedig emelt szintű teljes ösztöndíjat tesz ki.
Az ösztöndíjasok pályáztatását és kiválasztását, valamint az adományok kifizetését a kárpátaljai tanulók
esetében az Alapítvány Kuratóriuma, az erdélyi tanulók esetében az Alapítvány megbízásából a kolozsvári
székhelyű, Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület végezte és végzi.
Az adományozók megkapták támogatottjuk nevét, címét és fényképét, így figyelemmel kísérhették adományuk
hasznosulását.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Erdélyi és szórványterületen élő magyar fiatalok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

450

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Adományokat gyűjtött magánszemélyektől évi 60 000 Ft, 90 000, 120 000, illetve 180 000 Ft értékben, és
ezeket ösztöndíj formájában olyan erdélyi falusi, illetve szórványterületen élő tehetséges, de a létminimum
alatt élő fiataloknak juttatta el, akik e támogatás nélkül nem tudnák a magyar középiskolába való bejárás,
illetve bentlakás költségeit kifizetni.

2.2. Técsői Magyarok Oktatási, Kulturális Fejl. Alapítv
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Técsői Magyarok Oktatási, Kulturális Fejl. Alapítv

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Kárpátalaján élő magyar fiatalok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

42

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Adományokat gyűjtött magánszemélyektől évi 60 000 Ft, illetve 120 000 Ft értékben, és ezeket ösztöndíj
formájában olyan kárpátaljai tehetséges, de a létminimum alatt élő fiataloknak juttatta el, akik e támogatás
nélkül nem tudnák a magyar középiskolába való bejárás, illetve bentlakás költségeit kifizetni.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
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Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

KOLOZSVÁR NYILAS MISI EGYESÜLETNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

7 500

8 100

A TÉCSŐI MAGYAROK OKTATÁSI, KULTURÁLIS FEJLESZT. ALAPÍTVÁNY

2 290

2 479

0

128

9 790

10 707

ÖSZTÖNDÍJAK, TÁMOGATÁSOK
Összesen:

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

NEM KAPTAK A TISZTSÉGVISELŐK SEMMIFÉLE JUTTATÁST

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

10 149

10 939

212

170

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

9 937

10 769

10 109

10 904

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

10 109

10 904

40

35

0

0

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
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Mutató
teljesítése
Igen Nem
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
A támogatást olyan erdélyi, valamint kárpátaljai falusi, illetve szórványterületen élő tehetséges, de a
létminimum alatt élő fiataloknak juttatta el havi ösztöndíj formájában, akik e támogatás nélkül nem tudnák a
magyar középiskolába való bejárás, illetve bentlakás költségeit kifizetni.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
7.2.1. SZJA 1% támogatás
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1% támogatás

Támogató megnevezése:

Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019. év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

170
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

170

-tárgyévben felhasznált összeg:

170

-tárgyévben folyósított összeg:

170

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

170

Felhalmozási:
Összesen:

170

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást olyan erdélyi, valamint kárpátaljai falusi, illetve szórványterületen élő tehetséges, de a
létminimum alatt élő fiataloknak juttatta el havi ösztöndíj formájában, akik e támogatás nélkül nem tudnák a
magyar középiskolába való bejárás, illetve bentlakás költségeit kifizetni.
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