Jókay Alapítvány
1221 Budapest, Gerinc u. 83.
Honlap: www.jokay.hu
Bankszámlaszám: 10918001-00000015-74190009

A közhasznú szervezet neve:
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Adószáma:
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A Jókay Család Alapítványa (Jókay Alapítvány)
1221 Budapest, Gerinc u. 83.
közhasznú
Fővárosi Bíróság 9057.
18249781-2-43

1) Számviteli beszámoló:
A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.
2) Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány a 2014. évben nem kapott közvetlen költségvetési támogatást.
3) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A mellékelt 2014. évi számviteli beszámoló és részletes PK 142-es űrlap tartalmazza.
4) Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél megnevezése

Erdélyi segélyszállítmányok

Beérkezett
Kifizetett
adományok+kamat Támogatások
2014
és közvetlen
költségek
2014*

2.000

220.000

13.000

100.000

70.080

150.000

Pápai REFI diákjainak támogatása (Jókay Lajos
Alap)
Pápai REFI diákjainak jutalom

172.000

330.000

100.000

100.000

Técsői Református Líceum diákjainak ösztöndíj
(Tárczy hagyatékkal)
Alapítói támogatás

15.065

50.000

Magyarvistai gyerekek a Kolozsvári Ref.
Kollégiumban
Sárvásári gyermekek iskolája (Batiz Ágnes Alap)

427.000

Szabadon felhasználható, egyéb célokra,
működési célra kapott támogatás
Működési kts

314.855

SZJA 1%a 2013-as adóévből

152.000

kamat bevétel

212.000

460.000

Korsós Bálint emlékére adomány a Deb. Dóczy
Gimnáziumnak
Családi hagyaték (Pósa Lajos kiállítás)

Összesen

30.000
100.000

1.478.000

1.540.000
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A fenti sarokszámokat a PK142-es űrlap támasztja alá. *A kifizetett támogatások, valamint a
maradvány, korábbi évek maradvány összegeit, 1%-ból származó összegeket, valamint
kamatbevételt is tartalmazhatnak!

5) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke
SZJA 1%
Tervezett felhasználás:
Kollégium (50.666 Ft)

152.000 Ft
Magyarvista (50.666 Ft), Sárvásár (50.666 Ft), Pápai Református

6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke
Az Alapítvány tisztségviselői munkájukat önkéntes alapon, térítés nélkül végezték.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A 2014-as esztendőben végzett főbb tevékenységeink:


A
kárpátaljai
Técsői
Magyar
Tannyelvű
Református
Líceum
(http://liceum.tyachiv.info/Hun/index.html) számára kapott tőkét és adományokat
befektettük, s ennek eredményeként, 2014-ben 50.000 forinttal tudtuk támogatni az
iskolában tanuló szegény diákokat. A befektetett tőkének és a folyamatos
adományozásnak köszönhetően ezt a célt továbbra is tudjuk segíteni.



A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskola és református gyülekezet ifjúsági programjai
(nyári tábor, nyelvoktatás, színház- és múzeum látogatás) támogatására 150.000 forintot
adtunk át a Batiz Ágnes emlékére érkezett adományokból 2014. Húsvétján;



A Pápai Református Kollégium 3 diákjának teljes körű ösztöndíjat, összesen 330.000
forintot 2014 júniusában utaltunk át; egy külön adománynak köszönhetően 2014
novemberében három diáknak tudtunk jutalmat adni, valamint szintén 2014
novemberében egy Pósa Lajos vándorkiállítást támogattunk a Pápai Jókai Kör és a
Református Kollégium rendezésében.



Erdélyi és kárpátaljai segélyszállítmányok szállítási költségére 220.000 forintot áldoztunk,
míg a Kolozsvári Református Kollégiumban tanuló magyarvistai gyerekek számára
100.000 forintot adtunk át.
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2015-ben a következő célokra gyűjtünk:






A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek
foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
A kárpátaljai és erdélyi szórványvidéknek gyűjtött adományt szállítási költségeire;
Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (Kolozsvári Református Kollégium
tanulói ebéd és utazási költségeire).
A técsői Református Líceum hátrányos helyzetű hallgatóinak további támogatására.

A megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek munkájukkal
kiegészítették, így megsokszorozták a befektetett összegeket. Az eredményekhez közel száz
adományozó járult hozzá.

Budapest, 2015. május 30.

…………………………….
.
Osváth László
Az Alapítvány titkára
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