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2011. évi közhasznúsági jelentése
Alapítványunk 1993 óta működik, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság közhasznú szervezetként 1999.
január 12-én jegyezte be.
Legfőbb célkitűzéseink: az iskola tanulóinak ismeretszerzését segítő eszköztár fejlesztése,
táborok, programok, rendezvények szervezése, támogatása, a diákmozgalom segítése, a
szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek javítása, tanulmányi versenyekre
nevezési díjak és útiköltségek biztosítása, a tanulói teljesítmények értékelése, jutalmazása, a
hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók támogatása, motiválásuk (tanulmányi ösztöndíj
rendszer) biztosítása.
Közhasznúsági jelentés
(a) Számviteli beszámoló
Ld. T.1715/B. számú formanyomtatvány.
(b) Költségvetési támogatás felhasználása
– Személyi jövedelemadó 1%-a:
A 2010. évben utalt összeget (122.766 Ft) 2011-ben használtuk fel az alábbiak szerint:
- Az iskola által szervezett nyári tehetséggondozó „TÖREKVŐ TÁBOR” kirándulásához
biztosítottuk az utazási költséget ( 85225 Ft).
- Szociálisan hátrányos helyzetű alsó tagozatos tanulóinkat láttuk vendégül és
ajándékoztuk meg a hagyományos, alapítványunk által szervezett karácsonyi zsúron
( 39630 Ft).
A 2011. évben utalt összeget (125.331 Ft) 2012-ben használjuk fel a jubileumi (30. évforduló)
rendezvényekre.
(c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó egyenleg 2011. január 1-jén: 972.185 Ft
Bevételek:
Személyi jövedelemadó egy százaléka:
Jótékonysági Darvas bál
Egyéb bevétel (banki kamatok)
Összesen:

125.331 Ft
529.315 Ft
889 Ft
655.535 Ft

Kiadások:
Tanulmányi versenyre útiköltség, nevezési díj:
Postaköltség, nyomtatvány……
Bankköltség
Tanulmányi ösztöndíj:
Tanulók év végi jutalmazása :
Rendezvények, programok támogatása:
Tanulmányi kirándulás támogatása
Tábori támogatás

117 140 Ft
2 065 Ft
17 195 Ft
166 400 Ft
8 000 Ft
72 375 Ft
213 000 Ft
85 225 Ft

Összesen:

681 400 Ft

Záró egyenleg 2011. december 31-én:

946 320 Ft

Pénzügyi eredmény: -25.865 Ft
(d) Cél szerinti juttatások kimutatása
–Tanulmányi versenyekhez nevezési díja+ útiköltsége
–Tanulmányi ösztöndíj
–Tanulói jutalmazás ( iskolazászló, Darvas-plakett)
–Tanulmányi kirándulás támogatása
–Tábori támogatás
–Rendezvények, programok támogatása:
részletezés
- karácsonyi zsúr:
39 630 Ft
- családi vetélkedő:
10 090 Ft
- „Tökös-nap” rendezvényei: 14 655 Ft
- énekkar vendéglátása:
8 000 Ft

117 140 Ft
166 400 Ft
8 000 Ft
213 000 Ft
85 225 Ft
72.375 Ft

(25 fő)
(39 tanuló)
(2 tanuló)
(85 tanuló)
(30 tanuló)
(96 tanuló)

(e) – Személyi jövedelemadó 1% : 125 331 Ft
(f) Alapítványunk vezető tisztségviselői és a kuratórium tagjai munkájukért semmiféle juttatást
nem kaptak.
(g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
–Közhasznú tevékenységek
Az ismeretszerzés, oktatás, nevelés, készség- és képességfejlesztés területén végeztük
közhasznú tevékenységünket. Nagy múltra tekintenek vissza a Suli-tábor és a karácsonyi zsúr, az
alapítvány által alsó tagozatosok számára szervezett rendezvények, ahol a szabadidő hasznos
eltöltésére és az ünnepi készülődés, ajándékozás, vendéglátás örömére szoktatjuk a gyerekeket.
Korábbi gyakorlatunktól eltérően, 2011-ben az alapítvány nem szervezett szociálisan rászoruló
tanulók számára ingyenes táborozást. Az iskola által szervezett tehetséggondozó tábor
kirándulásához biztosítottunk útiköltséget. A karácsonyi zsúr rendezvényünket 2011-ben újra a
korábbi hagyományos formában szerveztük meg, minden alsós osztályból 2 tanulót láttunk

vendégül. Nagy örömünkre egyre több tanulónk jut el magasabb szintű versenyre, számukra a
tehetséggondozás keretében lehetővé tesszük az ingyenes részvételt, a nevezési díjat és az
útiköltséget is biztosítjuk számukra.
Tanulóinknak – szociális alapon – a tanulmányi
kiránduláshoz nyújtottunk anyagi támogatást. Népszerű tavaszi és őszi iskolai rendezvényeinkhez
(egészségnap, családi vetélkedő stb.) kellékeket, jutalmat biztosítottunk. Tanév végén a legjobb
tanulói teljesítményeket jutalmaztuk, a tanulói eredmények honlapunkon megtalálhatók.
A tavaszi időszakban sikerült megszervezni jótékonysági bálunkat, mely szép bevételt hozott. Így
saját forrásból tudtuk biztosítani célkitűzéseink megvalósulását, támogatásra nem nyújtottunk be
pályázatot.
A beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma 2012. május 30-i ülésén
elfogadta.
Kiskunfélegyháza, 2012. május 31.
Mészáros Gyuláné
a kuratórium elnöke

Melléklet:
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

