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1. Szervezet alapadatai 

Alapító: 

 név: Slezsák István 

 lakcím: 2131 Göd, Török I. u. 9. 

Az Alapítvány neve: 

Schönherz Kollégiumért Alapítvány 

Az Alapítvány székhelye: 

1117 Budapest, Irinyi József u. 42. 

Adószám: 

19014465-1-43 

2. Az Alapítvány 2004. 04. 15-ei egyszerűsített beszámolójának 

mérlege. 

Az Alapítvány 2003. évi egyszerűsített beszámolójának mérlege csatolva. 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

Az Alapítvány 2003. évben nem részesült költségvetési támogatásban. 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Az Alapítvány 2003. évi pénzügyi beszámolója csatolva. 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

A 2003-as évben 2 718 844 Ft állt rendelkezésünkre a felajánlott adó 1%-ból, ezzel a 

következő lehetőség nyíltak meg az Alapítvány és ez által a Schönherz Kollégium előtt. 

Koncert és színházlátogatás támogatása 127 896 Ft 

Ballagó hét támogatása 184 000 Ft 

Kulturális rendezvények támogatása 149 400 Ft 



KSZK adatmentő szerver beruházás 621 063 Ft 

BSS digitális videó beruházás 485 500 Ft 

RD műhely, digitális oszcilloszkóp beruházás 522 745 Ft 

Senior rendezvények támogatása 189 590 Ft 

2003. évi Téli Tábor támogatása 438.650 Ft 

Cél szerinti juttatások összesen: 2 718 844 Ft 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 

pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 

egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől 

kapott támogatás mértékének kimutatása 

Az Alapítvány 2003. évben a felsorolt támogatások egyikében sem részesült. 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve 

összegének kimutatása 

Az Alapítvány 2003. évben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőknek. 

8. A 2003. évi tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

Az Alapítvány a 2003-as évet, mint minden évet, az 1% propagandával kezdte. A 

szórólapokat, a támogatási leveleket közel 4000 vállalathoz, illetve magánszemélyhez 

juttattuk el. Az Alapítvány a Schönherz Kollégium néhány lakója segítségével valósította meg 

az ehhez szükséges munkálatokat. 

2003. év első felében az Alapítvány, a kuratórium határozata alapján kiírt egy 

beruházási pályázatot a Kollégiumban működő öntevékeny körök, csoportok számára. A 

2002. évi 1%-os felajánlásokból származó valamivel több, mint két és fél millió forint 

támogatás felhasználására színvonalas pályázatok érkeztek be. Ezen pályázatok elbírálása és a 

pályázati eredmények kihirdetése május végével megtörtént. A pályázatok beszámoltatása és 

a pályázati pénzek elköltésének ellenőrzése szinte folyamatosan munkánk részét képezték. A 

2002. évi 1% felhasználásáról szóló beszámolónk a LXVI. évfolyam, 253. számú Magyar 

Nemzetben jelenítettük meg. 



Az 1%-os támogatás mellett a másik legnagyobb bevételi forrásunkra, a külső 

pályázatok írására 2003-as évben ismét nagy hangsúlyt fejtettünk. 2 db pályázatot adtunk be, 

sajnos ebből 2-öt el is utasítottak. 

A pályázati lehetőségeink egyre szűkülnek, ezért a kuratórium elhatározta, hogy 2004-

es évben beadja a kérvényt a közhasznúsági minősítés megszerzéséhez. Ehhez szükséges 

előkészületi munkálatokat 2003-as év végén elkezdtük. Ezzel egy időben regisztráltattuk az 

Alapítványt az újonnan megalakult, civil szervezeteket összefogó Nemzeti Civil 

Alapprogramnál. 

Budapest, 2004. május 27. 

A szervezet képviselői 

 


