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I.

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány
Az Alapítvány neve: „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 7030 Paks, Gesztenyés utca 24
Bejegyző határozat száma: 60 Pk 60046/ 1995/2
Országos azonosító száma: 1700/60046/1995/600461995
Nyilvántartási száma: 17-01-74477
Bejegyzés kelte: 1995.12.23.
Adószáma: 18852730-1-17
Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet
Bejegyzés ideje: 2014. október 14.
Képviselője: Stolczenbachné Nagy Krisztina,
Dr. Török Erzsébet
Alapítók:
-

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7030 Paks, Hrsz.
8803/17, cégjegyzékszáma: 17-10-001113),
DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(7030 Paks, Kölesdi utca 46., cégjegyzékszáma: 17-10-001307)

Alapítvány tevékenysége, célja:
A Civil tv. 34.§ (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közhasznú
tevékenységet folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek
megjelölésével:
- az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2) bekezdése alapján: a
lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
- az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35. § (1)-(2) bekezdése alapján:
népegészségi tevékenység; az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése,
intézményrendszer, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító
és orvosi rehabilitációs szolgáltatások
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés
11. és 19. pontjai alapján: hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem.
- az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64. § (1) bekezdése alapján: a
természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek
oktatása
- a 2004. évi I. törvény a sportról 49. § c) és e) bekezdései alapján az egészséges életmód
és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, gyermek- és ifjúsági sport, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása
Alapítói határozat, valamint egyesülési szerződés alapján az Alapítványba 2020. évben
beolvadt a „Szabad lélegzet” Alapítvány (székhely: 7100 Szekszárd, Cseri J. u. 32.
nyilvántart. szám: 17-01-0000006). A beolvadás következtében 2020.október 15-én
módosításra került az Alapítvány alapítói okirata. A beolvadás elszámolása a 2020.08.05.

fordulónapi végleges vagyonmérleg adatai alapján történt. A beolvadás 2020.11.20-án
jogerőre emelkedett. Az egyesülés nem járt a tevékenységi kör változásával.
Feladatok:
Elősegíti a környezet-tudatos nevelést a térségi óvodákban és iskolákban, támogatja az
egészséges környezet megteremtését, ennek érdekében közösségi programokat szervez,
felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
Az Alapítvány együttműködik a célt támogató állami, önkormányzati, gazdálkodó
szervezetekkel, társadalmi, egyházi szervezetekkel, azok vezetőivel, magánszemélyekkel.
Az Alapítvány minden olyan egészségügyi, betegségmegelőző és tudományos tevékenység
szervezését vállalja, köztük a gyógyúszás és gyógytestnevelés foglalkozásokat, amely a cél
megvalósulását szolgálja (találkozók, továbbképzések szervezése stb.), és fogadja az
ezekhez felhasználható eszközöket.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében tevékenységeit programok, programsorozatok
rendezésével és klubformában működő szolgáltatások szervezésével éri el. A klubformában
működő szolgáltatások igénybevevőinek terápiás célú gyógyüdüléseket szervez. Az
Alapítvány sóbarlangot működtet, és biztosítja az asztmás, allergiás betegek
gyógyterápiájához szükséges anyagokat. Az Alapítvány a gyerekek egészségének
megőrzése érdekében gyermekúszás – oktatási tevékenységet is végez.
Az Alapítvány regionális szinten vetélkedőt szervez és tájékoztató, felvilágosító tevékenységet
végez. Ezen tevékenységek eredményeképpen az Alapítvány Paks és tájegysége lakóinak
közös egészség- és környezetvédelmi érdekeit elégíti ki.

2. Számviteli beszámoló
A számviteli politika főbb vonásai:
Az Alapítvány a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 3.§ 4. pontja szerinti egyéb szervezet,
melynek gazdálkodási forma szerinti besorolási kódja 569 (egyéb alapítvány). A számviteli
törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól a 47962016 (XII.28) Kormányrendelet rendelkezik. Az Alapítvány a Számviteli
törvény előírásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével alkalmazza.
A könyvvezetés módja
Az Alapítvány a kettős könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a
tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági
eseményekről és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel egyező. Az
Alapítvány a könyviteli számlákról évente készít főkönyvi kivonatot.
A beszámoló készítés rendje
Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a
Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével. A
mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő
év március 31.
Amortizációs politika
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik,
figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. Az Alapítvány a 200 e Ft egyedi érték
alatti eszközöket használatbavételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.
Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást

követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra. Az Alapítvány az értékcsökkenést évente
számolja el könyveiben.
Mérlegtételek értékelése
Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban
végzi.
A mérleg főösszege 15.508 e Ft. A részletes kimutatást a mérleg és az eredmény-kimutatás
tartalmazza. Az Alapítvány beszámolója könyvvizsgálattal alátámasztott, a könyvvizsgáló
észrevételt nem tett.

3. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatások mértéke

A 2020. évben kapott támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be. A pénzügyi támogatások
összege nőtt az Alapítóval kötött új tartós támogatási szerződés alapján.
A szolgáltatás támogatások összege kisebb mértékben csökkent az előző évhez képest.
Támogatást

Támogatás összege

Támogatott cél

nyújtó

Változás

Előző évi

Tárgyévi

Ft

SZJA 1%

közhasznú tevékenység

101 293 Ft

136 439 Ft

35 146 Ft

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alapítótól kapott
pénzügyi támogatás

az alapítvány működési
költségeire

6 500 000 Ft

7 000 000 Ft

500 000 Ft

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alapítótól kapott
szolgáltatás támogatás

az alapítvány működését
biztosító ingatlanhasználat

7 029 933 Ft

6 817 553 Ft

-212 380 Ft

Paks Városi Önkormányzattól támogatási
szerződés alapján kapott támogatás

közhasznú tevékenység
dologi kiadásaira

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

Paks Városi Önkormányzattól HIPA nagyadózi
felajánlás alapján kapott támogatás

közhasznú tevékenység
dologi kiadásaira

915 865 Ft

1 144 100 Ft

228 235 Ft

17 047 091 Ft

17 598 092 Ft

551 001 Ft

Támogatások összesen

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány saját tőkéje az előző évhez képest 242 e Ft-al nőtt. A „Szabad lélegzet”
Alapítvány beolvadása következtében a 2020.08.05-i fordulónapra készített végleges
vagyonmérleg alapján a Társaság jegyzett tőkéje 100 e Ft-al nőtt, az eredménytartaléka 79 e
Ft-al csökkent.

A tétel megnevezése

Előző évi (e Ft)

Tárgyévi (e Ft)

2019

2020

Induló tőke /jegyzett tőke
Tőkeváltozás /Eredménytartalék vált

e Ft

1 700

6

100

11 474

12 958

13

1 484

-79
1 564

222

0

0

14 638

14 880

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Saját tőke

%

1 600

Egyesülés hatása
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Változás

-79
-86

-1 342
0

2

242

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés

Előző évi (e Ft) Tárgyévi (e Ft) Változás
2019

I. Ismeretterjesztő és nevelő programok
Város napja
Családi és egészségnap
Asztma-Allergia Klub
II. Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok
Akarat gyógyúszás
Sószoba
III. Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos programok
Lakossági, Munkahelyi, Intézmények virágosítása
Kiskertész program
Gyommentesítés és kaszálás
IV. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásával
kapcsolatos programok
Zöldalma program

2020

e Ft

73
272
354

30
0
12

-43
-272
-342

392
194

197
463

-195
269

755
137
889

908
897
0

153
760
-889
0

837

948

111

624
116

694
110

70
-6

4 643

4 259

-384

V. A z egészséges életmóddal, szabadidősporttal, gyermek és
ifjúsági sporttal kapcsolatos programok hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok támogatásával kapcsolatos programok
Akarat és foci tábor
Kupakgyűjtéssel kapcsolatos programok
Összesen:

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
Az Alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesülnek, feladataikat díjazás nélkül
látják el.

II.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.

ESZKÖZÖK

1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
Az Alapítvány 2020. évben, az alábbi kimutatás szerint 462 e Ft bruttó értékben szerzett be
tárgyi eszközt, melyet egyösszegben elszámolt értékcsökkenésként.
A Tárgyi eszközök 2020.12.31-i záró bruttó összege 1.270 e Ft, az elszámolt értékcsökkenés
szintén 1.270 e Ft, így az eszközök nettó összege nulla.
Megnevezés

Beszerzés
dátuma

Beszerzési ár

Szőnyeg a sószobába

2020.02.08

18 835

Bosch takarítógép

2020.03.09

79 214

asztali számítógép konfiguráci

2020.06.05

176 599

mikro

2020.07.01

18 847

vízforraló

2020.07.01

4 149

kávéfőző

2020.07.01

13 935

irodai szék

2020.12.10

131 000

vágógép

2020.09.22

19 500

2020. évi beszerzés összesen

462 079

1.2 Követelések
Az Alapítványnak vevői követelése 2020.12.31-én nem volt.

1.3 Értékpapírok és pénzeszközök alakulása
Az értékpapírok és pénzeszközök összegét az alábbi táblázat tartalmazza.
Az Alapítvány a K&H Banknál vezetett folyószámlája mellett rendelkezik egy K&H Banknál
vezetett megtakarítási számlával is, valamint K&H állampapír befektetési jeggyel is.
Megnevezés

Előző évi (e Ft) Tárgyévi (e Ft)
2019

ÉRTÉKPAPÍROK
Forgatási célú értékpapírok
PÉNZESZKÖZÖK
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
Elszámolási betétszámla
Kamatozó betétszámla

734
734
14 368
112
14 256
7 255
7 001

1.4 Aktív időbeli elhatárolások
Az Alapítványnál aktív időbeli elhatárolás nem volt 2020. évben.

2020
730
730
14 778
106
14 672
7 670
7 002

Változás
%

e Ft
-1
-1
3
-5
3
6
0

-4
-4
410
-6
416
415
1

2.
2.1

FORRÁSOK
A saját tőke változása

A tétel megnevezése

Előző évi (e Ft)

Tárgyévi (e Ft)

2019

2020

Induló tőke /jegyzett tőke
Tőkeváltozás

1 600

1 700

11 474

12 958

1 564

222

Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

Saját tőke
2.2

14 638

14 880

Lekötött tartalék

Az Alapítványnak nincs lekötött tartaléka.
2.3

Céltartalék képzése és -felhasználása

Az Alapítvány 2020. évben céltartalékot nem képzett.

3.

KÖTELEZETTSÉGEK

A kötelezettségek összegét az alábbi táblázat tartalmazza.
Megnevezés

Előző évi (e Ft) Tárgyévi (e Ft)
2019

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Összesen

3.1

2020

476
476

Hátrasorolt kötelezettségek

Az Alapítványnak 2020. évben hátrasorolt kötelezettsége nem volt.
3.2

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az Alapítványnak 2020. évben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

Változás
%

628
628

e Ft

32
32

152
152

3.3

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés

Előző évi (e Ft) Tárgyévi (e Ft)
2019

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Szállítók
Belföldi anyag és áruszállítók
Belföldi szolgáltatók
Egyéb rövid lej kötelezettségek
Adók, költségvetési befizetések
Jövedelem elszámolások
TB kötelezettség
Egyéb fizetési kötelezettség
Összesen

4.

2020
476
329
329

Változás
%
32

147
22
97
28

628
470
150
320
158
24
105
29

476

628

32

e Ft
152
141
-179

7
9
8
4

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az Alapítványnál passzív időbeli elhatárolás nem volt 2020. évben.

III.

MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

3.1.

Eszközök értékelése

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Az Alapítvány immateriális javakkal nem rendelkezik.
Tárgyi eszközök
Az Alapítvány tárgyi eszközeinek bruttó értéke 1.270 e Ft, nettó értéke nulla.
Beruházások
Az Alapítvány 2020. évben 462 e Ft összegű tárgyi eszközt szerzett be, melyet
egyösszegben elszámolt értékcsökkenésként.
Befektetett pénzügyi eszközök
Az Alapítvány nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

Forgóeszközök
Készletek értékelése
Az Alapítvány készletnyilvántartást nem vezet, a készletbeszerzést egyösszegben
elszámolja költségként.
Követelések értékelése
Az Alapítványnak nincs lejárt esedékességű követelése.
Értékpapírok
Az Alapítvány 2020.12.31-én 730 e Ft összegű K&H befektetési jeggyel rendelkezett.

11
2
8
1
0
152

Pénzeszközök
Külön értékelés forint számlavezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal,
pénztárjelentéssel való egyezőség biztosított.
Aktív időbeli elhatárolás
Az Alapítványnál aktív időbeli elhatárolás nem volt 2020. évben.

3.2.

Források értékelése
Saját tőke
A saját tőke nyilvántartása a Számviteli törvény 35-40.§-ának előírásai alapján történik.
Az Alapítvány saját tőkeként tartja nyilván a korábbi előírások szerint kialakított induló
vagyont.
Céltartalék
Az Alapítvány 2020. évben céltartalékot nem képzett.
Hosszú lejáratú kötelezettség
Az Alapítványnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.
Rövid lejáratú kötelezettségek
Az Alapítvány 2020.12.31-én kimutatott rövidlejáratú kötelezettsége 628 e Ft volt,
melyek pénzügyi rendezése 2021.01. hónapban megtörtént.
Passzív időbeli elhatárolások
Az Alapítványnál passzív időbeli elhatárolás nem volt 2020. évben.

IV.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

4.1.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi
létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései
Az Alapítványnál 2020. évben a munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 1 fő volt.
Az elszámolt bérköltség 1.885 e Ft volt, mely után az Alapítvány 4 e Ft szociális
hozzájárulási adót fizetett.
A foglalkoztatott munkavállaló munkabére kapcsán az Alapítvány 307 e Ft szociális
hozzájárulási adó, valamint 26 e Ft szakképzési hozzájárulás kedvezményben részesült.
Ez a kedvezmény (munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény)
2021.10.21-ig áll fenn.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
„Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány
2020.

1. Az Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány neve: „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 7030 Paks, Gesztenyés utca 24
Bejegyző határozat száma: 60 Pk 60046/ 1995/2
Nyilvántartási száma: 17-01-74477
Országos azonosító száma: 1700/60046/1995/600461995
Bejegyzés kelte: 1995.12.23.
Adószáma: 18852730-1-17
Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet
Bejegyzés ideje: 2014. október 14.
Képviselője: Stolczenbachné Nagy Krisztina,
Dr. Török Erzsébet
Alapítók:
- MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7030 Paks, Hrsz.
8803/17, cégjegyzékszáma: 17-10-001113),
- DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(7030 Paks, Kölesdi utca 46., cégjegyzékszáma: 17-10-001307)
Alapítvány tevékenysége, célja:
A Civil tv. 34.§ (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közhasznú
tevékenységet folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek
megjelölésével:
- az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2) bekezdése alapján: a
lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
- az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35. § (1)-(2) bekezdése alapján:
népegészségi tevékenység; az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése,
intézményrendszer, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító
és orvosi rehabilitációs szolgáltatások
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés
11. és 19. pontjai alapján: hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem.
- az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64. § (1) bekezdése alapján: a
természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek
oktatása
- a 2004. évi I. törvény a sportról 49. § c) és e) bekezdései alapján az egészséges életmód
és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, gyermek- és ifjúsági sport, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása
Alapítói határozat, valamint egyesülési szerződés alapján az Alapítványba 2020. évben
beolvadt a „Szabad lélegzet” Alapítvány (székhely: 7100 Szekszárd, Cseri J. u. 32.
nyilvántart. szám: 17-01-0000006). A beolvadás következtében 2020.október 15-én
módosításra került az Alapítvány alapítói okirata. A beolvadás elszámolása a 2020.08.05.
fordulónapi végleges vagyonmérleg adatai alapján történt. A beolvadás 2020.11.20-án
jogerőre emelkedett. Az egyesülés nem járt a tevékenységi kör változásával.

Feladatok:
Elősegíti a környezet-tudatos nevelést a térségi óvodákban és iskolákban, támogatja az
egészséges környezet megteremtését, ennek érdekében közösségi programokat szervez,
felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
Az Alapítvány együttműködik a célt támogató állami, önkormányzati, gazdálkodó
szervezetekkel, társadalmi, egyházi szervezetekkel, azok vezetőivel, magánszemélyekkel.
Az Alapítvány minden olyan egészségügyi, betegségmegelőző és tudományos tevékenység
szervezését vállalja, köztük a gyógyúszás és gyógytestnevelés foglalkozásokat, amely a cél
megvalósulását szolgálja (találkozók, továbbképzések szervezése stb.), és fogadja az
ezekhez felhasználható eszközöket.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében tevékenységeit egyszer programok,
programsorozatok rendezésével és klubformában működő szolgáltatások szervezésével éri
el. A klubformában működő szolgáltatások igénybevevőinek terápiás célú gyógyüdüléseket
szervez. Az Alapítvány sóbarlangot működtet, és biztosítja az asztmás, allergiás betegek
gyógyterápiájához szükséges anyagokat. Az Alapítvány a gyerekek egészségének
megőrzése érdekében gyermekúszás – oktatási tevékenységet is végez.
Az Alapítvány regionális szinten vetélkedőt szervez és tájékoztató, felvilágosító tevékenységet
végez. Ezen tevékenységek eredményeképpen az Alapítvány Paks és tájegysége lakóinak
közös egészség- és környezetvédelmi érdekeit elégíti ki.

A szervezet bemutatása:
A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető
tisztségviselői. Az Alapítvány Kuratóriumának létszáma 5 fő.
A Kuratórium elnöke: Stolczenbachné Nagy Krisztina
Az Alapítvány képviselői (önállóan): Stolczenbachné Nagy Krisztina, Dr. Török Erzsébet
Az Alapítvány képviseletére és az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre a
Kuratórium tagjai közül kizárólag Stolczenbachné Nagy Krisztina, a kuratórium elnöke és Dr.
Török Erzsébet, kuratóriumi tag jogosultak. Képviseleti joguk önálló. A Kuratórium többi tagja
nem rendelkezik képviseleti jogosultsággal.
Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznú mellékletét a 2011.évi CLXXV. ectv. szerinti
tartalommal a kuratórium fogadja el.
Az Alapítványnál háromtagú Felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az Alapítók részére
végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.
A Felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést az Alapítvány érdekeinek megóvása
céljából ellenőrizze. Tevékenységének célja és rendeltetése, hogy az Alapítók részére
átfogóan ellenőrizze a Kuratórium munkáját és működését, az alapítvány működését és
gazdálkodását. Ellenőrzési joga és hatásköre az Alapítvány működésének, illetőleg a
Kuratórium tevékenységének jogi, gazdaságossági és célszerűségi szempontból történő
vizsgálatára terjed ki, azonban a napi gyakorlati ügyintézésbe nem folyhat bele, a Kuratórium
részére utasítási jogosítványa nincs.
Az alapítvány 2020. évben 1 fő alkalmazottat foglalkoztatott 6 órás munkaviszony keretében.
Az adminisztráció vezetői és programszerszervezési feladatokat 1 fő vállalkozói szerződés
keretében látta el. A könyvelési, bérszámfejtési, beszámolókészítési feladatokat szintén1 fő
látta el vállalkozói szerződés keretében.
Az Alapítvány önkénteseket nem foglalkoztat, kivéve a középiskolások számára előírt 50 óra
közösségi munkáját, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A kuratórium elnöke, tagjai a Felügyelőbizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában
végzik, személyi juttatásban (bér, jutalom) nem részesülnek.
Az Alapítvány kettős könyvelést vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az Alapítvány beszámolóját választott független könyvvizsgáló ellenőrzi.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A közhasznú tevékenység keretében végzett feladatok, programok

I. Ismeretterjesztő és nevelő programok a lakosság egészségi
állapotának javítása a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni
fellépés érdekében
Város napja

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó jogszabályhely

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2)
bekezdése alapján: a lakosság egészségi állapotának javítása, a
jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti,
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés

Családi és egészségnap
Asztma-Allergia Klub

II. Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok , rehabilitációs
szolgáltatások

az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35. § (1)-(2)
bekezdése alapján: népegészségi tevékenység; az egészség
fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer,
egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési,
gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások

Akarat gyógyúszás
Sószoba

III. Hulladékgazdálkodással, környezet és természetvédelemmel
kapcsolatos programok

Lakossági és Munkahelyi virágosítási verseny

a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjai alapján:
hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem.

Kiskertész program
Intézmények virágosítása

IV. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek megismerését
elősegítő programok

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64. § (1)
bekezdése alapján: a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a
természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása

Zöldalma program

V. A z egészséges életmóddal, szabadidősporttal, gyermek és ifjúsági
sporttal, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásával
kapcsolatos programok

Akarat tábor
Sport tábor
Kupakgyűjtéssel kapcsolatos programok

a 2004. évi I. törvény a sportról 49. § c) és e) bekezdései alapján az
egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtése, gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok támogatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként

A közhasznú tevékenység keretében végzett feladatok, programok

a közhasznú
tevékenység
célcsoportja

a közhasznú
tevékenységből
részesülők
létszáma

a közhasznú tevékenység főbb
eredményei

minden korosztály

500

A lakosság segítése az
egészségtudatosabb életmód
kialakításában

minden korosztály

300

Az egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés elősegítése a
programokon való részvétellel a
szolgáltatások igénybevételével

minden korosztály

1200

A különböző programokkal a
környezet és természetvédelem
elősegítése

500

Az Alapítvány közhasznú
tevékenységének népszerűsítése.
Ismeretterjesztő programok az
iskolás gyermekek körében,
melyek személyes élményeken
keresztül hatnak a résztvevőkre.

700

Gyermek és ifjúsági korosztály
szabadidejének hasznos,
sportolással egybekötött eltöltése
nyári táborokban, hátrányos
helyzetű magánszemélyek
megsegítése

I. Ismeretterjesztő és nevelő programok a lakosság egészségi
állapotának javítása a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni
fellépés érdekében
Város napja
Családi és egészségnap
Asztma-Allergia Klub

II. Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok , rehabilitációs
szolgáltatások

Akarat gyógyúszás
Sószoba

III. Hulladékgazdálkodással, környezet és természetvédelemmel
kapcsolatos programok

Lakossági és Munkahelyi virágosítási verseny
Kiskertész program
Intézmények virágosítása

IV. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek megismerését
elősegítő programok
Paksi általános iskolák
tanulói
Zöldalma program

V. A z egészséges életmóddal, szabadidősporttal, gyermek és ifjúsági
sporttal, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásával
kapcsolatos programok

Akarat tábor
Sport tábor
Kupakgyűjtéssel kapcsolatos programok

gyermek és ifjúság
korosztálya, hátrányos
helyzetű
magánszemélyek

4. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatások mértéke
Támogatást

Támogatás összege

Támogatott cél

nyújtó

Változás

Előző évi

Tárgyévi

Ft

SZJA 1%

közhasznú tevékenység

101 293 Ft

136 439 Ft

35 146 Ft

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alapítótól kapott
pénzügyi támogatás

az alapítvány működési
költségeire

6 500 000 Ft

7 000 000 Ft

500 000 Ft

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alapítótól kapott
szolgáltatás támogatás

az alapítvány működését
biztosító ingatlanhasználat

7 029 933 Ft

6 817 553 Ft

-212 380 Ft

Paks Városi Önkormányzattól támogatási
szerződés alapján kapott támogatás

közhasznú tevékenység
dologi kiadásaira

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

Paks Városi Önkormányzattól HIPA nagyadózi
felajánlás alapján kapott támogatás

közhasznú tevékenység
dologi kiadásaira

915 865 Ft

1 144 100 Ft

228 235 Ft

17 047 091 Ft

17 598 092 Ft

551 001 Ft

Támogatások összesen

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés

Előző évi (e Ft) Tárgyévi (e Ft) Változás
2019

I. Ismeretterjesztő és nevelő programok
Város napja
Családi és egészségnap
Asztma-Allergia Klub
II. Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok
Akarat gyógyúszás
Sószoba
III. Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos programok
Lakossági, Munkahelyi, Intézmények virágosítása
Kiskertész program
Gyommentesítés és kaszálás
IV. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek
megismerését elősegítő programok
Zöldalma program

2020

e Ft

73
272
354

30
0
12

-43
-272
-342

392
194

197
463

-195
269

755
137
889

908
897
0

153
760
-889

837

948

111

624
116

694
110

70
-6

4 643

4 259

-384

0

V. A z egészséges életmóddal, szabadidősporttal, gyermek és
ifjúsági sporttal kapcsolatos programok, hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok támogatásával kapcsolatos programok
Akarat és foci tábor
Kupakgyűjtéssel kapcsolatos programok
Összesen:

6. A kapott támogatások felhasználása 2020. évben

Megnevezés

Általános működési költségek

Bér és járulékok költsége
Igénybe vett adminisztrációs és programszervezés költségei
Könyvelés, könyvvizsgálat költsége
Telefon, internet, posta ktg
Irodaszer ktge
Egyéb működéssel kapcsolatos általános ktgek

Igénybe vett informatikai költségek
Egyéb irodai működési költségek
Ingatlanhasználat költsége (támogatás elszámolása ktgként)
Pénzügyi tevékenység költségei, bankköltség
Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzési értéke

KÖLTSÉG 2020

Elszámolás
Alapítói
támogatásból

Elszámolás
Elszámolás
Elszámolás
önkormányzati nagyadózói
SZJA 1 %-ból
támogatásból támogatásból

18 384 410

13 817 553

2 500 000

1 148 767

136 439

14 125 227

13 562 637

0

0

0

1 894 544
3 840 000
892 500
106 816
90 200
21 535

1 894 544
3 840 000
892 500
106 816
11 224

0

30 000

0

6 817 553

0
0
6 817 553
0
0

462 079
0

I. Ismeretterjesztő és nevelő programok a lakosság egészségi állapotának javítása
a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és
egyéb hatások elleni fellépés érdekében
A Város napja ktgei

42 497

0

30 000

30 000

Családi és egészségnap ktgei
Asztma-allergia klub ktgei

12 497

II. Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok, rehabilitációs
szolgáltatások
659 776

204 658

Akarat gyógyúszás úszásoktatás és uszodabérlet költségei

197 182

Sószoba költségei

462 594

204 658

III. Hulladékgazdálkodással, környezet és természetvédelemmel kapcsolatos
programok

1 804 500

6 441

907 088

6 441

Kiskertész program

897 412

ZÖLDALMA program ktgei

205 620

136 439

193 123

Lakossági és Munkahelyi virágosítás, Intézmények virágosítása

IV. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek megismerését elősegítős
programok

0

884 912

12 497

136 439

913 147

0

900 647
884 912

12 500

0

0

0

0

948 071

19 687

928 384

948 071

19 687

928 384

804 339

24 130

686 704

V. Az egészséges életmóddal, szabadidősporttal, gyermek és ifjúsági sporttal, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásával kapcsolatos programok

Akarat tábor költségei

374 044

Foci tábor költségei

320 365

Kupakgyűjtéssel kapcsolatos programok költségei

109 930

366 339
320 365
24 130

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

