
Szöveges beszámoló a „Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány" 
2014. évi közhasznú tevékenységéről 

Alapító neve és lakcíme: 
Romankovics András 
2146 Mogyoród, Székely B. u. 2. 

Alapítás időpontja 1997. november 30., melyet a Pest Megyei Bíróság A.1549. szám alatt vett 
nyilvántartásba. 
Az alapítvány a Budapest Környéki Törvényszék 17Pk.60.4 71/1997 /21. számú végzésre 
tekintettel közhasznú. 
Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. 
Közhasznú tevékenysége, közvetlenül támogatja a mogyoródi Általános Iskola (2146 
Mogyoród, Gödöllői út 1 7.) tanulóinak szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelését. 

Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és 
nem támogat. Mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is elzárkózik. 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. Tagjai díjazásban nem részesülnek. 

Az alapítvány 2014. évi bevétele 
kiadása 

Pénzügyi eredménye 

1.016 e Ft 
1.105 e Ft 

- 89 e Ft 

Bevételek: 1% NAV-tól 
Önkormányzati támogatás 
Adományok 

487 e 
200 e 
253 e 

Összesen: 

Kiadások: 

Összesen: 

Graph-Art adomány 

NAV1% 
Önkorm. Tám. Ktg-e 
Egyéb ktg-ek 
Graph-Art ktg-e 

76 e 
1.016 e 

487 e 
200 e 
342 e 

76 e 
1.105 e 

•,. 

Az alapítvány a NA V-tól kapott 2013. évi SZJA 1 % címén kapott összeget az alábbiakra 
fordította. 

- hagyományőrző, ismeretterjesztő előadások, bemutatók 
- színházbérlet, színházjegy, múzeumi belépők 
- személyszállítás ktg-e 
- könyvek, szakkönyvek 
- érmek, dijak 
- iskolaszerek, tanszerek, egyéb anyagok 

Összesen. 
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205 e 
148 e 

13 e 
39 e 
18 e 
64 e 

487 e Ft 



Az alapítvány 47-80/2014. megállapodás alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzattól 
200 e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melyet iskolai karácsonyi rendezvények 
finanszírozására, Kaláris népi énekes csoport fellépő ruháinak varratására, valamint Luca-napi 
délután anyagköltségére fordított. 

Egyéb költségek: 
- bank költség 
- könyvelési díj 
- karácsonyi dekoráció, képeslapok 
- emlékkönyvek, plakettek 
- könyvek, szakkönyvek 
-ÉCS 

Összesen: 

Graph-Art adomány költsége: 

31 e 
180 e 
26 e 
56 e 
34 e 
15 e 

342 e Ft 

76 e Ft 

Az alapítvány, az alapító okiratban kitűzött céloknak megfelelően teljesítette kiadásait. 

Az alapítványnak 2014. december 31-én 897.335,-Ft van a bankban, és 14.730,-Ft a 
házi pénztárban. 
Összes pénzeszköz 2014. december 31-én: 912.065,-Ft 

Mogyoród, 2015. április 30. 
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Zsákainé Bodoki Gabriella 
Kuratóriumi-elnök 




