A Dr. Kovács Lajos Ösztöndíj Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2006. évről
Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznúsági
jelentés készítési kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.
Az alapítvány célja jó képességű, falun élő szegény fiatalok számára
anyagi támogatás biztosítása.
Ezen cél érdekében az alapítvány a 2006. évben 1 fő (a Deák SZKIban tanuló Vaspöri Anita 12.A osztályos tanuló) részére biztosított
egyszeri ösztöndíjat 10 000 Ft összegben.
Az alapítvány 2005. évben az szja 1%-ából 41 319 Ft támogatásban
részesült, amelyből a fenti 10 000 Ft ösztöndíjat fizette, az e feletti
összeget, 31 319 Ft-ot tartalékolta. Az erről szóló sajtóközleményt
megjelentettük.
Az alapítvány 2006. évben 70 647 Ft szja 1%-os támogatásban
részesült, amelyet az előző évi szja 1%-ával kíván elkölteni. Az el nem
költött összeg így összesen 101 966 Ft.
Az alapítvány magánszemélyektől 18 000 Ft támogatásban részesült.
Kiadás az ösztöndíjon felül bankköltség volt, 10 728 Ft összegben.
Az alapítvány vagyona 3 db nullára amortizálódott számítógép,
amelyek jó képességű, de rossz anyagi körülmények között élő diákok
részére biztosítottak lehetőséget internetezésre, 1 db a Zrínyi Miklós
Gimnáziumban és 2 db a Deák Ferenc Szakközépiskolában.
Az alapítvány a 2006. évben központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi
települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.
Az alapítvány tisztségviselőinek semmiféle juttatást nem nyújtott.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.
Egyenleg 2006. január 1-jén
Közhasznú tevékenység bevétele
szja 1%-a
Kamatjóváírás
Különféle támogatás
Közhasznúsági tevékenység kiadásai
Egyéb költség
Bankköltség

175 177 Ft
89 095 Ft
70 647 Ft
448 Ft
18 000 Ft
20 728 Ft
10 728 Ft
10 728 Ft

A szervezet által nyújtott támogatás
Egyenleg 2006. december 31-én

10 000 Ft
243 544 Ft

Ezen jelentés melléklete még a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet
szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója.
Zalaegerszeg, 2007. március 12.
Bogár Imre, a kuratórium elnöke

