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2. Költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó adatok
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatásokra vonatkozó adatok
5. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek
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Melléklet: A számviteli törvény szerinti egyszerősített beszámoló /T.1715/B-AB
nyomtatvány/.

1./ Számviteli beszámoló

I.
Közhasznú tevékenység bevétele:

3.780 eFt,

• Ebbıl
közhasznú célú mőködésre adott támogatás:

2.170 eFt,

egyéb /kölcsön/:

1.608 eFt,

A közhasznú mőködésre adott támogatásból
• Önkormányzattól kapott:
• Magánszemélyektıl,
Gazdasági társaságoktól:

300 eFt,
1.870 eFt.

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

1.830 eFt,

• Ebbıl
ráfordításként érvényesíthetı kiadások:
ráfordításként nem érvényesíthetı kiadás:

Eredmény:

222 eFt,
1.608 eFt.

1.950 eFt.

A ráfordításként érvényesíthetı kiadásokból:
• Anyag jellegő kiadások:

153 eFt,

• Egyéb jellegő kiadások:

69 eFt.

II.
Mérleg
Befektetett eszközök:

1.608 eFt

• Ebbıl
tárgyi eszközök:

1.608 eFt.

Forgóeszközök:

2.000 eFt

• Ebbıl
saját tıke:

2.000 eFt.

Eszközök összesen:

3.608 eFt.

Saját tıkébıl:
• induló tıke /alapítói vagyon/
• tárgyévi eredmény:

50 eFt,
1.950 eFt.

Kötelezettségek:

1.608 eFt

• Ebbıl
rövid lejáratú kötelezettség:

Források összesen:

1.608 eFt.

3.608 eFt.

2./ Költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó adatok
Alapítványunk költségvetési támogatást nem kapott.

3./ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Alapítványunk vagyona 2008. évi bevétele 3.780 eft volt, melybıl 222 eft került
kifizetésre akként, hogy a kibocsátott támogatási felhívások posta költségére
kifizetett 153 eft-ot, mintegy 2000 levél kiküldésére.
/Összesen több mint 5000 levél került kiküldésre, de ebbıl kb 3000 db-ot az iskola
diákja maguk vittek ki a volt Zrínyiseknek, a város gazdasági társaságainak, társas
vállalkozásainak/.

A többi 69 eft részben bankköltség, 3000 db csekk elıállításával kapcsolatos
költség, kisebb mértékben pedig levélpapír, boríték, pecsét és nyomtatvány
költség.
Kifizetésre került még 1.608 eft a szobrok és az „intelem” táblák alapanyagáért
a Lasa Marmo Gmbh-nak euróban. Ennek fedezete magánszemélytıl kapott
kölcsön volt, miután a fizetési kötelezettség pillanatában még nem állt
rendelkezésre az adományokból a megfelelı pénzösszeg.
Egyéb vagyonfelhasználás a 2008. gazdálkodási évben nem volt.
A 2008. december 31. napi vagyon így összesen 3.608 eft volt, melybıl pénzbeli
vagyon 2.000 eft /50 eft alapítói vagyon, 1.950 eft adományokból befolyt
vagyon/, és 1.608 eFt értékő tárgyi eszköz, amely „lasa bianco ortles” típusú 2
db 50x50x160 cm-es márványtömb és 2 db 3x100x160-es csiszolt márványtábla.
A 3.608 eft tárgyi és pénzbeli vagyonnal szemben áll még 1.608 eft le nem járt
követelés, azaz a kölcsön vett összeg visszafizetésének kötelezettsége.

4./ Cél szerinti juttatásokra vonatkozó adatok
Alapítványunk 2008-ban célszerinti juttatást nem nyújtott.

5./ Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és
mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékére vonatkozó
adatok
Alapítványunk 2008-ban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlésétıl kapott
300 eft támogatást közhasznúsági célja megvalósítására 2009-beli elszámolási
kötelezettséggel.
Az összeg 2008-ban felhasználásra nem került.

6./ A vezetı tisztviselıknek nyújtott juttatások értékére, illetve
összegére vonatkozó adatok
Az alapítvány vezetı tisztségviselıi juttatásban nem részesültek,
tevékenységüket társadalmi munkaként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.
Költségeik megtérítésére vonatkozóan 2008-ban igény nem merült fel.

7./ Rövid tartalmú beszámoló
Alapítványunkat a Zrínyi Miklós Gimnázium vezetése, igazgatója és két
helyettese hozta létre 2008. májusában azzal a céllal, hogy az iskola épületének
homlokzatának jobb és bal oldalán található, és az épület avatása /1896/ óta üres
falfülkékbe a hiányzó szobrokat elkészíttesse és az ehhez szükséges anyagiakat,
elıteremtse. A feladatnak megfelelıen alapítványunk kulturális céllal,
közhasznú fokozatban közhasznú szervezetként is bejegyzésre került.
A szobrok gipsz modelljét felkérésre Szabolcs Péter Munkácsy-díjas
szobrászmővész elkészítette ógörög karakterként. E szobrok a „Tudomány” és a
„Mővészet” alakjai, melyek a projekt részeként „intelem”-táblákon üzennek is a
ma-, és a holnap diákjainak.
Alapítványunk a volt zrínyisek és a város gazdasági szervezetei, társaságai
körében, illetve a mai zrínyisek szülei körében győjtést szervezett a projekt
megvalósítási költségei elıteremtésére. Az önkormányzattól is kértünk
támogatást.
A teljes bekerülés költsége 10.904 eft, s ehhez a győjtés szervezésével telt a
2008. év.
A projekt megvalósítása kapcsán más elıkészületeket is tettünk, a következık
szerint:

a./ Alapítványunk megrendelte az olaszországi Lasa-ból, az ottani
márványbányából a szobrokhoz és a táblákhoz szükséges márványt, mely 2008ban kifizetésre került.
b./ Elkészítettük a projekt terveit és költségvetését.
c./ Az „intelem”-táblák szövegére és kialakítására tervezet készült.
d./ A feliratok betőire, s formájára tervezet készült.
e./ A szobrok és a táblák kivitelezésére ajánlatokat kértünk és ezek alapján
kiválasztottuk és megbíztuk a kivitelezéssel a Reneszánsz Kıfaragó Zrt-t, illetve
annak zalaegerszegi székhelyő kft-jét.
Mindetek mellett folytattuk a győjtési tevékenységet annak érdekébe, hogy
2009-ben alapítványunk célja megvalósuljon.
Zalaegerszeg, 2009. május 15.

Dr. Kocsis Gyula
a kuratórium elnöke

Záradék:
Jelen közhasznúsági jelentést a kuratórium 2009. május napján megtárgyalta
és jóváhagyta.
A közhasznúsági jelentést a gimnázium honlapján alapítványunk nyilvánosságra
hozza.
A honlap címe:
Zalaegerszeg, 2009. május .

Dr. Kocsis Gyula
a kuratórium elnöke

