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17KOZ
Közlemény

az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]
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Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet 
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
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Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

A kedvezményezett azonosító adatai
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Szervezeti formája:

Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

Képviselője:

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

1 8 0 2 8 0 0 1 1 1 3

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

2 7 3 0 Albertirsa, Győzelem utca 2.

2

13-03-569

2 0 1 6 0 4 2 8

Siposné Májer Tünde

A diákok test-lelki- közösségi jólétének emelése,

az iskolai diák - és szabadidősport lehetőségének támogatása

a iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése.

2 0 1 4 0 6 0 1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.30 16.24.28



17KOZ-01 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

A

A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg:

A rendelkező évben (2017-ben) köztartozásra visszatartott összeg:

A1

7.

A2

A tartalékolás célja:

Cél szerinti tevékenységre:

A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

Működésre:

8.

A3

A4

A5

A6

A7

9.

10.

5.

Ebből a 2019. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):

1.

2.

3.

4.

Reklám és marketing célra:6.

Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (16KOZ A6):

Működésre:

B

B1

B2

B3

B4

B5

11.

12.

13.

14.

15.

16. Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

Reklám és marketing célra:

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma:

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2018). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni 

azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2017) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

23.

Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált, 
visszafizetendő összeg (C4-C3):

fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft):

A tárgyévben reklám és marketing célra

ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft):

Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra 
 felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6):

24.

25.
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27.

C

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7):

Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem)

A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2):

17.

18.

19.

20.

A tárgyévben működésre 

21.

22.

ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

1 8 0 2 8 0 0 1 1 1 3

0
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forint

0
forint

0
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127 675
forint

eGÉSZSÉG MEGŐRZÉST ÉS ERŐNLÉTI FEJLESZTÉS SEGÍTŐ PROGRAMOK, ESZKÖZÖK ÉS ANNAK 

FONTOSSÁGÁNAK ISMERTETÉSE ,PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.30 16.24.29
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Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
 felhasználási célok összegszerű megjelölésével

(max. 1200 karakter)

17KOZ-02 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma:

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

1 8 0 2 8 0 0 1 1 1 3

Alapítványunk a cél szerinti tevékenységének megfelelő programokra fordította a 

a tartalékolt és a folyó évben felhasznált 1378.922 Ft összegben.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.30 16.24.29



Beszámoló 

Közhasznúsági jelentés 

Időszak: 2018. 01.01. – 2018. 12. 31. 

 

1.) A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány célja: 
 
Az albertirsai általános iskoláskorú gyermekek, a mindenkori és leendő Tessedik 
iskolások testi – lelki – közösségi jólétének emelése. Az iskolai egészséges életmódra 
nevelés fejlesztése. Az iskolai testnevelés, diák – és szabadidős lehetőségeinek 
támogatása. Gyermekeink körében egyre gyakoribb civilizációs – és 
életmódbetegségek, úgymint asztma, allergia, mozgásszervi rendellenességek, elhízás, 
mentális – és szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása. Az iskola erdei 
iskola programjának támogatása. Minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenység 
támogatása, amely a Tessedik iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálja.  
 

2.) Az alapítvány jellegéről: 
 
Az alapítvány nyitott, hozzá bárki csatlakozhat, ha egyetért az alapítvány céljaival, és 
azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja. 
 

3.) Az alapítvány tevékenysége 
 
- A Győzelem úti tornaterem, tornaszoba, orvosi szoba, sportudvar eszközeinek 

fejlesztése, folyamatos megújítása 
- A Táncsics úti épületben a tornaszoba, sportudvar, és orvosi szoba kialakítása, és 

fejlesztése 
Anyagi támogatást nyújtó pályázatok kiírásával közreműködik 

- Sport – és szabadidős tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában 
- Oktatási – nevelési feladatok ellátásában 
- Létesítmények felújításában 

 
4. Az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatjuk: 

 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 
- kulturális tevékenység 
- sporttevékenység 
- szabadidős – és hobbitevékenység 
- oktatási tevékenység 
- gyermek – és ifjúságvédelem 

 
 
Az alapítvány működését egy háromtagú kuratórium irányítja, melynek tagjai: 



Siposné Májer Tünde (kuratóriumi elnök) 
Kancsár Éva (kuratóriumi tag) 
Bartos Andrea (kuratóriumi tag) 
 
 
Az alapítványt Magócsi Hajnal Emese hozta létre.  
A Pest megyei Bíróság 2009. december 18-án vételezte nyilvántartásba. 
 
Az alapítvány neve: Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány 
 
Az alapítvány székhelye: 2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.  
 
Az alapító okirat kelte: 2009. szeptember 9.  
 
Az alapítvány tevékenységi köre: 5. oktatási tevékenység 
 
Az alapítvány nyilvántartási száma: AM – 3256  
 
Az alapítvány adószáma: 18028001-1-13 
 
Az alapítvány statisztikai számjele: 18028001-9499-569-13 
 
 

      Az alapítvány alapcéljai között szerepel az egészséges életmódra nevelés, mely iskola 
időben és azon kívül egyaránt megvalósul a testnevelés órákon és egyéb délutáni szabadidős 
tevékenységekben.   Az alapítvány célja többek között az iskoláskorú gyermekek közösségi 
jólétének fejlesztése, a szabadidős tevékenységek támogatása. Tevékenységeink között 
szerepel többek között a szabadidős tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában 
való közreműködés.  

Ennek szellemében az alapítvány ebben az évben lehetőséget teremtett egy különleges 
sportnapra, melynek keretében egy tollaslabda csarnok egész napos bérlésével alkalom nyílt 
megismertetni, kipróbálni és megszerettetni ezt a sportot.  
Az alapítvány ezen kívül kulturális program szervezésében is aktívan részt vett ebben az 
évben. Iskolánk diákjai, pedagógusai közül néhányan és olasz vendégek az Albertirsa Város 
Önkormányzata az Alapítványon keresztül nyújtott támogatás keretében lehetőséget kaptak 
több napos programon részt venni, amelyben múzeum látogatás és kirándulás is szerepelt. 

  Az alapítvány az iskola udvarait, az iskola tornatermeit, és eszközeit az egészséges 
életmódra nevelés megvalósításához használja, ezeket az alapítvány saját eszközeivel 
folyamatosan bővíti, fejleszti, szépíti és ezek használatát lehetővé teszi az alapítvány 
programjain és az iskolai órákon a diákok és felnőttek számára egyaránt. 

Az alapítvány az iskolával karöltve nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre, a 
környezetvédelemre, a 2018-es évben részt vettünk egy használtelem gyűjtési akcióban. 



 
Alapítványunk 2018 év gazdálkodási adatai: 

Bevétel:  

Éves össz bevétel: 481.430 Ft 

 Támogatás:  

  Pályázati ámogatás/ Albertirsa Önkormányzat / 150.000.- Ft 

  Gazdasági Társaság Támogatás: 30.000 Ft 

  Magánszemály adománya: 60.000Ft 

  SZJA 1 % kiutalása: 241,430 Ft 

Kiadások: 

 Anyagjellegű ktg:  70.844.- Ft 

 Igénybe vett szolgáltatás: 265.000.- Ft 

 Egyéb szolgáltatás ktg: 8,828 Ft 

  ebből bank ktg: 8,828 :- Ft 

 Értékcsökkenési leírás: 355.018 Ft 

  Kisértékű TE.: 0 .-FT 

 

Kiegészítő információk a2018 éves közhasznú beszámolóhoz. 

Vezető tisztségviselő:  

 Alapítványunk vezető tisztségviselője nem részesül díjazásban. 

Személyi jellegű kifizetések:  

 Személyi jellegű kifizetés alapítványunknál nem volt 2018 évben. 

Adott Támogatás: 

 Alapítványunk támogatást nem adott sem szervezetnek, sem 

  magánszemélynek. 

Kapott támogatás:  

 Albertirsa Város Önkormányzata pályázati támogatásban részesítette  
 alapítványunkat, mely elszámolása a 2018 évben megtörtént. 

 Gazdasági társaság 10,000.- Ft és 20,000.- Ft Ft támogatásban részesítette 
 alapítványunkat. 

 Magánszemély adományt 20,000.- Ft + 40,000.- Ft támogatásban részesítette 
 alapítványunkat 



Szja 1 % kiutalásbból befolyt bevétel: 

  2018 évben folyószámlánkra utalt összege: 241,430 Ft 

SZJA 1 % felhasználás:  

Alapítványunk a kiutalásra került SZJA 1%-ból felhasznált 137.922.-Ft összeget. 

Ebből az előző éves tartalékolt 48,308 Ft összeggel elszámol a 17KOZ bevallásban. 

A következő évre tartalékolt maradvány összeg: 127,675.- FT, mely összegről az elszámolását 
a 18KOZ bevallással teljesíti alapítványunk.  

Alapítványunk a kiutalt SZJA 1% összegéből alalap tevékenységeként meghatározottan, az 
egészséges életmódra nevelést, a testnevelés órákon és egyéb délutáni szabadidős 
programokon biztosítja. 

 

Közhasznúsági vizsgálat:  

 Erőforrás ellátottság mutató: 

 Alapítványunk a 2018 évben nem teljesítette a közhasznú társaságokra vonatkozó 
  feltételek közül az erőforrás ellátottsági mutatót. 

 Társadalmi támogatottság mutató: 

 Alapítványunk a 2018 évben teljesítette a közhasznú társaságokra vonatkozó feltételek 
  közül a Társadalmi támogatottság mutatóit. 

     Összegzés: 

   Alapítványunk a 2018 év beszámoló alapján a közhasznúsági fokozat  előírásainak    

             nem felelt meg. 

 

A 2018-as évben az alapítvány a kitűzött céljainak megfelelően folytatta tevékenységét.  

 

Albertirsa, 2019. május 28. 
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szolgáltatásban használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési 

szolgáltatás útján feladott küldeményt kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató 

rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://tarhely.gov.hu
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html


Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolásazonosító: 819130702
Igazolás kiállításának időpontja: 2019.05.30. 15:41:54

Letöltés időpontja: 2019.05.30. 15:41:54

Feladó:  SIPOSNÉ MÁJER TÜNDE

Címzett:  (OBHGEPI)Országos Bírósági Hivatal

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: OBHGEPI_PK-442
Dokumentum típusleírása: OBHGEPI_PK-442
Megjegyzés: 2018 Beszámoló
Elküldött fájl neve: OBHGEPI_PK_442_Tessedik_Iskolások_Egészségéért_Al
apítvány_44883547946256_1559223576815.kr
Dokumentum érkeztetési száma: 710254715201905301541605035
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): 
9036bb484f1a5fdd9d942faebe3c1c08776a54bb17d38b692c2c58b1e768b381

Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ biztonságos kézbesítési szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban 

használt tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a 

küldeményt átvette. A letöltési igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html

