
 

 

Beszámoló a Colonia Alapítvány  

2021. évi tevékenységéről 

 

 

 

 

 

 

„Tudod mi a virág? 

A földnek a jósága; 

Tudod mi a jóság? 

A lélek virága.” 

Petőfi Sándor 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Colonia alapítvány legutóbb 2021. április hónapban számolt be az előző évi 

tevékenységéről, melyet a 205/2021. (IV.21.) sz. határozatával fogadott el a Képviselő-

testület. Az alapítványt 1991-ben hozta létre, mint alapító Bonyhád Város Költségvetési 

üzeme. Az időközben megszűnt alapító helyébe annak jogutódjaként Bonyhád Város 

Önkormányzata lépett.  

Az elmúlt évben alapító okirat módosításra nem került sor. 

A kuratóriumi elnök: Lőrinczné Dávid Mária 

  tagok: Vizin Balázs 

             Gungl Adrienn 

 

Mindhárom tag az értékteremtés jegyében, javadalmazás nélkül végzi a tevékenységét. 

Az alapítvány célja: a város településfejlesztésének és működésének elősegítése és 

támogatása.  

Ezen belül néhány fontosabb cél:  

 településen folyó, oktatási, kulturális művészeti tevékenység, diák- és tömegsport 

bővítése, támogatása 

 közhasznú zöldterületek védelme 

 közlekedési kultúra továbbfejlesztése 

 vallási célok 

 családsegítés, időskorúak gondozása 

Az éves terv elkészítse során a rendelkezésre álló anyagi források függvényében az alapító 

okiratban foglalt célokat szem előtt tartva tervezzük meg az elvégzendő feladatokat.  

Az alapítvány céljai megvalósításában fontos partnere a polgármester asszony vezetésével az 

önkormányzat, valamint a BONYCOM NKft., amely szintén sok esetben segítette munkánkat.  

Rendszeresek az egyeztetések, szervezés, feladatok megosztása.  Több közös szervezésű 

program tovább erősítette a kiváló munkakapcsolatot. 

Az Alapítvány minden pályázati lehetőséget megragad, ebben az évben is sikerrel nyújtottunk 

be támogatási kérelmeket. Ebből két pályázatunk lett nyertes, az egyikben a szervezet 

szakmai programjainak támogatására (CNP-KP-1-2021/1-000173), a másikban, miután 

akkreditáltuk magunkat az 1%-ot gyűjtő civil szervezetek közé az EGYSZA kampányra, az 

Alapítvány népszerűsítésére, kommunikációjára (VCAE-KP-2-2021/0001719 nyertünk 

forrást. 

Az alapítvány 2021. évben  

- vállalkozói tevékenységet nem végzett 

- áthúzódó anyagi kötelezettségvállalása a folyamatban lévő pályázattal 

kapcsolatban volt, melynek forrása az előfinanszírozás miatt biztosított. 
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Az év folyamán érkezett pályázati támogatások: 

CLLD    5 464 140 Ft 

CNP-KP-1-2021/1-000173 8 000 000 Ft  

VCAE-KP-2-2021/000171 8 000 000 Ft 

     összesen: 21 464 140 Ft 

A 2021. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló mellékletként csatolva.  

A kitűzött feladatok végrehajtását a COVID járvány miatt módosítani kellett. Nem került 

megtartásra a gyermeknap. Kérelmeztük a költség átcsoportosítást a pályázatkiírótól. A 

szükséges engedély megszerzése után a pénzt a városszépítésére, virágosítására fordítottuk.  

 

Programok: 

1.„Terítéken” közéleti beszélgetések – az év folyamán több témában történt előadás 

- Raffay Ernő történész - Trianon 100 éves évfordulója (június 9.) 

- Csuja Imre színművész - Életigenlő beszélgetés (június 16.) 

- Gellei Imre volt labdarúgó Szövetségi Kapitány (július 11. Európa Bajnokság) 

- Reviczky Gábor színművész - A tópart nyugalma és a világot jelentő deszkák 

izgalma (szeptember 1.) 

- Bese Gergő plébános - A Z és alfa generációkat is megszólító iskolalelkész 

(november 12.) 

Minden előadást nagy számú érdeklődés kísérte. 
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2.„Virágos Bonyhádért” akció  

Családi ház, társasház, vállalkozás és intézmény kategóriában került meghirdetésre.  

A jelentkezések alapján két alkalommal megtekintettük a virágokat a helyszínen. A zsűrizés 

során fotók készültek. A munkánkat segítette a BONYCOM munkatársa Gaál Krisztián.  8 

díjazott részesült 10.000 Ft/fő virágosításra felhasználható utalványban. Nem volt I. II. III.  

helyezett, mivel egyforma színvonalat képviselt valamennyi díjazott munkája. A díjak 

átadására ünnepélyes keretek között augusztus 20-án került sor.  

 

 

3. Ösztöndíj pályázat  

2020/2021 tanévre tanulmányi ösztöndíjpályázatot írt ki az alapítvány a bonyhádi lakóhellyel 

rendelkező középiskolások részére. 

A pályázat célja: tehetséges, aktív közösségi tevékenységet végző, sport, vagy tanulmányi 

versenyen, kulturális területen kiemelkedő tanulók támogatása. 

Feltétel: -    4,8 tanulmány átlag elérése 

- előző évi eredményénél ne legyen rosszabb az átlaga 

A támogatás összege: 20.000 Ft/fő. Az összeg szabad felhasználású. 

A pályázati felhívásra 5 fő adta be pályázatát, valamennyi megfelelt a kiírásban szereplő 

feltételeknek. Az augusztus 20-i ünnepség keretében került átadásra az ösztöndíj. 
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4. Mozdulj, Bonyhád! - családi délután 

Szeptember első vasárnapján került megrendezésre a korszerű és jól felszerelt Perczel családi- 

és pihenőparkban. Az önkormányzattal közös szervezésű rendezvény volt. Nagyon sok színes 

program várta az érdeklődőket: szabaduló szobák, légvárak, óriás társasjáték, lufihajtogatás, 

arcfestés, Tik-Tok sztár, darts futball, exatlon pálya, VR-kabin, és egy kis vendéglátás mellett 

tombola nyeremények is. A rendezvény jó hangulatban, vidáman telt, élmény gazdag volt. A 

regisztráció szerint 600 fő vett részt a programokon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Városi Virágosítás  

Több alkalommal, a város különböző pontjain került sor virágosításra. Bevonva az érdeklődő 

és segíteni akaró lakosságot. Az önkormányzat dolgozói is szívesen vettek részt több 

alkalommal az ültetésben. A Solymár Imre Városi Könyvtár dolgozói is segítettek abban, 

hogy környezetük szebb legyen, Ők is szívesen ültették a virágokat. Megbízásunkra- az 

önkormányzattal közösen- a város több területén végzett virágosítást a BONYCOM NKft. A 

rendszeres gondozás, locsolás eredményeként gyönyörűen pompázó virágokban 

gyönyörködhetett a lakosság. Bízunk benne, hogy sok embernek okozott örömöt a virágok 

látványa.  
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6. Környezetvédelem, szemléletformálás 

2021. májusában a Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatos tanulói részére interaktív, 

környezetvédelmi szemléletformáló bábjáték került bemutatásra az iskolában. A gyerekek 

nagy örömmel és figyelemmel voltak az előadás iránt. Reméljük, hogy ezzel az előadással is 

hozzájárultunk, ahhoz, hogy jobban figyeljenek a környezetükre, a tanultakat a mindennapi 

életükben hasznosítsák.  

 

7. Hulladékgyűjtés  

A 2020-ban átadott Perczel pihenőparkban elhelyezett modern dizájnú szelektív gyűjtőbe 

folyamatosan viszik a műanyag kupakot. Ezzel is védve a természetet, hogy ne oda, hanem 

megfelelő helyre kerüljön a műanyag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

8. Október 1. - Idősek napja 

Ebből az alkalomból Bonyhád Város Önkormányzata hosszú évek óta köszönti az érintett 

korosztályt. Ebbe a folyamatba kapcsolódott be 2021. évben az Alapítványunk, ezzel is 

erősítve a családsegítés, időskorúak gondozása célkitűzéseink megvalósulását. A Városi 

Sportcsarnok kiváló helyszíne a rendezvénynek, hiszen méltó körülmények között, terített 

asztal mellett tudja a város vendégül látni idős polgárait. A programon színvonalas műsort – a 

fellépők a Korda házaspár volt – és finom vacsorát kapott, aki ellátogatott az eseményre. Az 

est végén 600 fő fejezte ki tapssal a háláját a jó hangulatú rendezvényért. 

9. Padok beszerzése 

Az év során 10 db kültéri padot szereztünk be és helyeztünk el a város különböző pontjain, 

illetve a Majos felé vezető járda/ kerékpárút mellett. A kihelyezés során minden esetben a 

lakossági igényeket vettük figyelembe. Lehetőséget biztosítva, hogy aki szeretne megpihenni, 

annak módja, lehetősége legyen. Ezzel is élhetőbbé kívántuk tenni szép kis városunkat.  

 

Az alapítvány jövőképe: 

Az Alapítvány továbbra is a önkormányzattal együttműködve, közös célokat meghatározva, 

egymást erősítve folytatja városépítő és szépítő tevékenységeit a az értékteremtés jegyében 

lakosság megtartásáért. Az alábbi rövidtávú célokat fogalmaztuk meg a közeljövőre 

tekintettel: 

- A lakosság körében jobban megismertetni a színes és széleskörű tevékenységünket, 

kiadvánnyal, honlap készítéssel, reklámmal. (A beszámoló időpontjában a kiadvány és 

a reklámtárgyak elkészültek és részben kiosztásra is kerültek. 

- A rendezvényeinkbe, illetve közösségi munkákba minél nagyobb számban bevonni az 

itt élőket. 
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- Továbbra is segíteni a város vezetését abban, hogy városunk még szebb, még élhetőbb 

legyen.  

- Szeretnénk, ha minél többen támogatnának adójuk 1 %-val.  

Mindenkinek köszönettel tartozunk, aki az alapítvány munkáját segítette, kérjük további 

szíves együttműködésüket.  

 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

Bonyhád, 2022. 04. 12.   

 

                         

Lőrinczné Dávid Mária  

              kuratóriumi elnök  

  



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

17 Szekszárdi Törvényszék

Dávid Mária

COLONIA ALAPÍTVÁNY

1 7 0 1 0 0 0 0 0 2 7 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.04.22 11.59.44



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

17 Szekszárdi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

COLONIA ALAPÍTVÁNY

7 1 5 0 Bonyhád

Széchenyi tér

12

    

1 7 0 1 0 0 0 0 0 2 7

1 7 0 0 P k 6 0 0 6 2  1 9 9 1

1 9 2 3 1 7 1 8 1 1 7

Dávid Mária

Bonyhád 2 0 2 2 0 4 2 2

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.04.22 11.59.44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

COLONIA ALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

1 152 952

1 152 952

4 377 11 892

4 377 11 892

2 716 952

8 245 13 796

8 245 7 327

2 000 2 000

2 863 2 745

3 500 3 500

-118 -918

41

41

6 428

8 245 13 796

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.04.22 11.59.44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

COLONIA ALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

0 15 076 0 15 076

15 036 15 036

0 15 076 0 15 076

15 076 15 076

83 14 646 83 14 646

35 1 149 35 1 149

98 98

101 101

118 15 994 118 15 994

-118 -918 -118 -918

-118 -918 -118 -918

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.04.22 11.59.44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

COLONIA ALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

15 036 15 036

40 40

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.04.22 11.59.44


