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1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány a kettős könyvvitelt vezető szervezetek számára előírt „Egyszerűsített
éves beszámoló”-t készítette el, melynek része a mérleg és eredmény-kimutatás,
valamint a közhasznú eredmény-kimutatás.
Az Alapítvány 2006. évi éves beszámolóját Kálló Szilárd okleveles könyvvizsgáló
auditálta.
Az Alapítvány 2006. évi éves beszámolójának adatai:
- befektetett eszközök
0 ezer Ft
- forgóeszközök
123 ezer Ft,
- aktív időbeli elhatárolások
0 ezer Ft,
Eszközök (aktívák) összesen:
123 ezer Ft,
- saját tőke
123 ezer Ft,
- céltartalékok
0 ezer Ft,
- kötelezettségek
0 ezer Ft,
- passzív időbeli elhatárolások
0 ezer Ft,
Források (passzívák) összesen:
123 ezer Ft.

- 2 -

Az Alapítvány jegyzett tőkéje 100 ezer Ft, az eredménytartalék 77 ezer Ft, a mérleg
szerinti eredmény - 54 ezer Ft.
Az eszközök és források oldal egyező, 123 – 123 ezer Ft.
2. Költségvetési támogatás
Az Alapítvány 2006-ban 4 ezer Ft központi költségvetési támogatásban (SZJA 1 %)
részesült.
3. A vagyon felhasználása
Az Alapítványnak 2005. évről 177 ezer Ft induló vagyona volt.
Bevételek:
- 200 ezer Ft támogatás (Falunapra 180 e Ft, Palotai Karácsonyhoz 20 e Ft),
- 150 ezer Ft az Alapítvány rendezvényeire,
- 104 ezer Ft az Alapítvány céljaira (100 ezer Ft alapítói támogatás, 4 ezer Ft a
központi költségvetésből – SZJA 1 %),
- 2 ezer Ft pénzügyi műveletekből (kapott kamatok),
- 97 ezer Ft a közhasznú tevékenységből (Falulakodalom).
553 ezer Ft
Kiadások:

- 253 ezer Ft (Falulakodalom),
- 180 ezer Ft (Falunapi programok),
- 170 ezer Ft (Palotai Karácsony)
- 4 ezer Ft (nyomtatvány, banki kezelési költség)
607 ezer Ft

Tárgyévi pénzügyi eredmény:

- 54 ezer Ft

4. Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány 454 ezer Ft működési célú támogatásban részesült, ebből az alapítótól
(helyi önkormányzattól) 100 ezer Ft, a központi költségvetéstől 4 ezer Ft, egyéb
támogatás (társas vállalkozások, magánszemélyek részéről) 350 ezer Ft.
Támogatók: Bió-Pannónia Kft. 50 ezer Ft, Dér Bt. 30 ezer Ft, L’Kofrage Kft. 30 ezer
Ft, Makó-Térségi Víziközmű Kft. 50 ezer Ft, Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet
30 ezer Ft, Gráf József 10 ezer Ft, Szerencsejáték Zrt. 150 ezer Ft
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az Alapítvány tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
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6. Az Alapítvány tevékenysége
Az Alapítvány Alapítói Okirat szerinti célja (lásd: Alapító Okirat I. pont):
a.) a községi ünnepek, évfordulók, megemlékezések, különböző
találkozók megrendezése,
b.) a civil társadalom különböző szerveződési formáinak segítése,
c.) Csanádpalota nagyközség infrastrukturális fejlődésének
elősegítése
a település kulturális hagyományait őrző és fejlesztő csoportok,
d.) a település kulturális hagyományainak megőrzése és fejlesztése
területén kiemelkedő munkát végző – nem hivatásszerűen
dolgozó – személyek jutalmazása,
e.) a település épített és természeti környezetének védelme,
f.) tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az
esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása érdekében,
g.) a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása,
h.) a településen élő felnőtt és gyermekkorú lakosság
sporttevékenységének támogatása.
Az Alapítvány által végezhető közhasznú tevékenység (lásd: Alapító Okirat II.
pont):
5. kulturális tevékenység,
9. környezetvédelem,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése,
19. euroatlanti integráció elősegítése.
Az Alapítvány 2006-ban
- megrendezte a Falulakodalmat (251 ezer Ft),
- a Falunapi rendezvény-sorozat programjaihoz kapcsolódva az e célra kapott
támogatások erejéig finanszírozta a motoros-bemutatót (72 ezer Ft), és a
tűzijáték költségének egy részét (108 ezer Ft),
- a Palotai Karácsony alkalmával a hivatásos előadóművészek fellépti díját a
Palotai Karácsony megrendezéséhez és az alapítvány rendezvényei céljára
kapott támogatás (170 ezer Ft) erejéig.
Csanádpalota, 2007. május …...
Csanádpalotáért Közalapítvány
Kuratóriuma:

Gila Mihályné
Kuratórium elnöke

