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Általános rész 

1. Az egyéb szervezet főbb adatai: 

Neve:Tuzsér KözségértKözalapítvány 

Székhelye:4623Tuzsér, Kossuth utca 70 

Nyilvántartásba véve:Nyíregyházi Törvényszék 1600/Pk.60165/1994 

Nyilvántartási szám:15-01-0000233 

Adószám:18796317-1-15 

Jogállása:Közhasznú szervezet 

Képviselő:Klicsu Ferenc elnök 

  4623 Tuzsér Kossuth utca 70. 

2. A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása, a változás eredményre 

gyakorolt hatása 

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló 

Alkalmazott könyvvezetés: Kettős könyvvitel 

Üzleti év: naptári évvel azonos 

Mérlegfordulónap: december 31. 

Mérlegkészítés napja:március 31. 

Beszámoló összeállításának határideje: május 31. 

Letétbe helyezés, közzététel: a hatályos jogszabályi előírások szerint 

Nyilvánosságra hozatal: 4623 Tuzsér Kossuth utca 70. 

Könyvvizsgálat: kötelező könyvvizsgálatot a számviteli törvény nem ír elő, az 

alapítvány könyvvizsgálót nem kíván alkalmazni 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását végző személy: Homoki 

Istvánné 156289 

A civil szervezet célja:Tuzsér közössége számára tartalmas programok megrendezése, 

határon túli programok lebonyolítása, a Lónyai Menyhért emlékév megrendezése, 

lebonyolítása, művészeti-kulturális események koordinálása. 
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3. Alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolása 

Saját termelésű készletek: önköltségszámítás a befejezetlen termelés tekintetében 

készültségi fog alapján. 

Vásárolt készletek értékelése: a vásárolt készleteket a tényleges beszerzési árukon kell 

a mérlegben szerepeltetni 

Értékcsökkenési leírás:  

A vállalkozás az értékcsökkenési leírást az alábbiak szerint számolja el: 

− azon tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek esetében, melyek 

egyedi beszerzési, előállítási értéke nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, a vállalkozás 

használatbavételkor egyösszegben elszámolja  

− az előző pontba nem tartozó kis értékű eszközök esetében a vállalkozó lineáris 

értékcsökkenést számol el a várható használati idő és a maradványérték 

figyelembevételével. 

Maradványérték: ha az eszköz a használati idő végén várható értéke nem éri el a 

200.000 Ft-ot, akkor azt a vállalkozás nem tekinti jelentősnek és 0 Ft 

maradványértéket határoz meg. 

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: évente egyszer kivéve, ha az 

értékcsökkenés elszámolására azért kerül sor, mert az eszközt ki kell vezetni a 

nyilvántartásból (értékesítés, selejtezés). 

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti 

megbontásban:Nem volt ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. 

5. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: Közhasznú szervezet a 

gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel. 
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Tájékoztató rész 

A szervezet 2021-ben 1 főt foglalkoztatott munkaviszonyban. 

1. Mérlegen kívüli egyéb tételek: nincs ilyen tétel 

2. A lekötött tartalék jogcímek szerint: nincs lekötött tartalék 

3. Mérlegen kívüli biztos és függő kötelezettségvállalások összege fajtánként: nincs 

ilyen kötelezettségvállalás 

4. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti 

értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv 

szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem 

számoltak el értékvesztést: nincs ilyen eszköz és az alapítvány nem él a valós 

értékelés lehetőségével. 

5. A hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint: nincs hátrasorolt eszköz 

6. Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek: nincs ilyen eszköz 

7. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett 

céltartalék alakulása: nincs a számviteli törvény szerint kapcsolt vállalkozással 

szemben fennálló kötelezettség, illetve erre képzett céltartalék sincs. 

8. A valós értékelésre vonatkozó adatok: az alapítvány nem él a valós értékelés 

lehetőségével. 

9. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, 

bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetések állománycsoportonként:Az 

alapítvány 1főt foglalkozatott, heti 40 órás munkaidőben. Az 1 fővel kapcsolatban 

felmerült éves bérköltség összege 3.772 ezer Ft, megbízási díjat 251 ezer Ft-ot 

fizettünk ki, bérjárulékként pedig összesen: 615 ezer Ft költség merült fel.  
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Specifikus rész 

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

A társaság a szervezet képviselői, a kuratóriumi tagok részére sem előleget, sem kölcsönt nem 

folyósított. 

A szervezetnek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, sem zálogjoggal, sem egyéb joggal 

biztosított kötelezettsége. 

Az alapítvány nem rendelkezik olyan jövőbeni fizetési kötelezettségekkel, melyek a 

mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel 

bírnak. 

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek 

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a tárgyévben nem 

voltak. 

A tevékenységét magányszemélytől, gazdasági társaságtól és állami támogatásokból, valamint 

a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából tartja fent. 

A ráfordítások között az alapítvány működéséhez kapcsolódó költségek szerepelnek. 

3. A támogatási program keretében kapott támogatások összegei, annak 

felhasználása jogcímenként és évenként 

I. Támogatási program 

Támogató megnevezése:Vidékfejlesztés Program Irányító Hatósága 

Támogatás időtartama:6 hónap 

Támogatási összeg: 1.877.690 Ft 

Ebből a tárgyévben felhasznált: 863 046 Ft 

Támogatás típusa:vissza nem térítendő 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységek és programok bemutatása: Műszaki, számítástechnikai berendezések 

vásárlása. 
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II. Támogatási program 

Támogató megnevezése:Miniszterelnökség 

Támogatás időtartama:2 év 

Támogatási összeg: 60.000.000 Ft 

Ebből a tárgyévben felhasznált: 1.824.658 Ft 

Támogatás típusa:Vissza nem térítendő  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységek és programok bemutatása:Tuzsér Községért Közalapítvány Lónyay 

emlékév lebonyolítására kapott támogatás jelentős része át lett hozva a 2022-es üzleti évre. 

 

III. Támogatási program 

Támogató megnevezése:Vidékfejlesztés Program Irányító Hatósága 

Támogatás időtartama:6 hónap 

Támogatási összeg (2021):1.995.000 Ft 

Támogatás típusa:vissza nem térítendő 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységek és programok bemutatása:Könyv eljuttatása 1000 család számára. 

 

 

IV. Támogatási program 

Támogató megnevezése: Tuzsér Község Önkormányzata 

Támogatás időtartama: 12 hónap 

Támogatási összeg (2021): 10.950.000 Ft 

Támogatás típusa:vissza nem térítendő 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységek és programok bemutatása: Az Alapítvány működési költségeit fedezzük a 

kapott támogatásból. 

V. Támogatási program 

Támogató megnevezése: Michelin Hungária Kft 

Támogatás időtartama: 12 hónap 

Támogatási összeg (2021): 800.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységek és programok bemutatása: Az Alapítvány rendezvényeinek lebonyolítására 

a fordítottuk a kapott támogatást. 

VI. Támogatási program 

Támogató megnevezése: Költségvetési támogatás 

Támogatás időtartama: 12 hónap 

Támogatási összeg (2021): 3.000.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységek és programok bemutatása: Az Alapítvány rendezvényeinek lebonyolítására 

a fordítottuk a kapott támogatást. 

VII. Támogatási program 

Támogató megnevezése: SZJA 1% támogatás 

Támogatás időtartama: 12 hónap 

Támogatási összeg (2021): 230.504 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységek és programok bemutatása: Az Alapítvány rendezvényeinek lebonyolítására 

a fordítottuk a kapott támogatást, illetve  55 000 ezer Ft-ot az alapítvány működési 

költségeibe pótoltunk. 
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Mutatószámok 

Vagyoni helyzet mutatószámai 

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 94.71% volt, tárgyévben 

40.88%.  
D/(Források összesen)*100 

 

Az eladósodottság aránya tárgyévben 0.47%, előző évben 0.8% volt.  
 F/(A+B+C)*100 

 

A nettó eladósodottság tárgyévben -95.47%, előző évben -96.08% volt.  
 (F-BII)/D  

 

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 14387.33%, előző évben 14492.33% volt.  
D/DI*100  

 

 


