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A Kazinczy-Díj Alapítvány Péchy Blanka Emlékére a közhasznú szervezetekre
vonatkozó előírások figyelembevételével készített kiegészítő melléklete az
alábbi szerkezetben készült el:
1. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
2. A számviteli beszámoló
3. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról
A kiegészítő melléklet a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és
részletességgel tartalmazza az alapítvány működésének rövid leírását és a
gazdálkodás számszerű adatait.
1.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Kazinczy-Díj Alapítvány Péchy Blanka Emlékére az alapító okiratában
foglalt célok megvalósítása érdekében működött a 2012. évben is. Az
Alapítvány célja, hogy a magyar nyelv ápolása érdekében igényes, kulturált
és kifejező magyar beszédre ösztönözze a színművészeket, a média szereplőit
és a magyar ifjuságot.
2.
Számviteli beszámoló
Közhasznú Alapítványunk a 2012-es évről a közhasznú szervezetek részére –
számviteli törvényben – előírt egyszerűsített éves beszámolót készített,
melynek része az egyszerűsített „A” típusú mérleg, a kapcsolódó „A” típusú
eredménykimutatás, valamint a mérlegsorokat magyarázó kiegészítő
melléklet, és a Felügyelő bizottsági jelentés.
A közhasznúsági jelentést és az egyszerűsített éves beszámolót regisztrált
mérlegképes könyvelő készítette.
A mérleg főösszege 5.186 eFt.
3.
Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Közhasznú Alapítvány 2012-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól
kapott költségvetési támogatást.
Támogató megnevezése
Összege
Támogatott cél
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
2.220 eFt
Anyanyelvi
versenysorozat költségeihez hozzájárulás.
Támogatások, bevételek kimutatása
2012. kapott támogatások összesen:
3.219 eFt, melyből
• Költségvetési támogatás
2.220 eFt
• Magánszemélyektől kapott támogatás: 15 eFt
• SZJA 1%-os felajánlásokból
299 eFt
• Pályázati támogatás
685 eFt

Kiadások kimutatása
Irodaszerek beszerzése, könyvbeszerzés jutalmazáshoz 437 eFt
Kazinczy Díj, Péchy Blanka Díj ,emléknapok díjazására 1.560 eFt
Székhely bérleti díjra 85 eFt
Táborok, rendezvények utazási költségtérítése 319 eFt
Posta, telefon költség 117eFt
Egyéb kiadások: 106 eFt
Tárgyévi közhasznú eredmény: 801 eFt
A Szép Magyar Beszéd verseny különböző szintű felmenő rendszerű
szakaszainak támogatása: az általános iskolai kistérségi elődöntők,
továbbá a kisujszállási és balatonboglári „félországos” döntők szakmai
követelményeinek meghatározása, a feladatok kijelölése, a
bírálóbizottságok delegálása, a díjak biztosítása.
A középiskolai versenyrendszerben mind a Kazinczy- mind az „Édes
anyanyelvünk” versenyformában ugyanezen feladatok ellátása.
A felsőoktatási Szépkiejtési verseny dolgában alapítványunk teendője
az országos döntő értékelésének segítése.
Fontos részfeladat az 1976 óta működő Beszélni nehéz! országos
anyanyelvi mozgalomhoz tartozó beszédművelő körök sokrétű
szakmai támogatása, Kárpát-medencei szintű eseményeinek segítése.
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