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BESZÁMOLÓ
A 2010/11 tanév gazdálkodásáról, eseményeiről
Tisztelt Kuratórium!
Az Iskolánk a Gyerekekért alapítvány vagyona a 2009/10-es tanév kezdetekor 1.299.733,-ft
elszámolási bankszámlán lévő pénzből, 958.681,-ft lekötött betétből valamint 208.758,- ft
készpénzből állt.
A tanév pénzügyi-gazdálkodási tevében 1.900.000,- forintot hagytunk jóvá a különböző
pályázatok, szokásos programok támogatására, alapok meghatározása nélkül. A tanév során a
benyújtott pályázatok jóváhagyott és kifitetett értéke:1.641.391,- forintban valósult meg.
A korábbi tanévekben megszokott alapok szerinti megosztást a beszámoló I.sz. melléklete
tartalmazza.
2010. őszén sikerült üzembehelyezni az iskola konyvtárában az előző tanévben megvásárolt
projektort és az újonnan beszerzett digitális táblát és számítógépet. Ez lehetővé tette, hogy az
alsósok külön termben tudják használni a már meglévő az alapítvány által beszerzett digitális
tananyagukat.
Az alapítvány által is támogatott iskola udvar (játszótér) felújítása és a tanulókert kialakítása
2010 novemberében befejeződött. A tavaly ősszel átadott új játszótér és tanulókert jobb és
biztonságosabb körülményeket biztosít a gyerekek részére. A tanulókert kialakítását az
adomány gyűjtés (959.000,- ft) mellett, 772.000,- forinttal támogatta a kuratórium.
A NAV-val folytatott adminisztrációs egyeztetést követően 2011. januárjában két részletben
megérkezett a számlánkra a 2009-es adóév után az alapítvány javára felajánlott SZJA 1%-a,
összesen 2.738.364,- forint.
Az idei tanévben az alapítvány társ szervezésében valósult meg 2011. májusában a Tanoda
Jótékonysági Gála, melynek bevételét a számításteknika terem számítógépeinek cseréjére
fordította a kuratórium. A Gála Támogatói jegyeiből és az adományokból a rendezés
költségeinek levonása után összesen 680.230,- ft folyt be az alapítvány pénztárába. A
kuratórium által támogatott 8db számítógép cseréje 2010 májusában 800.000,- forintból
valósult meg.
Az alapítvány ismét képviselte magát a leendő elsősök május 4-ei 0-ik szülői értekezletén és
tájékoztatta a szülőket az alapítvány célkitűzéseiről és az SZJA 1%-ról való rendelkezés
lehetőségéről. Az adó bevallás előtt megkerestük az összes szülőt szintén felkérve őket az
SZJA 1%-ról való rendelkezésre.
Az elmúlt év során szorosabb lett a kapcsolat az iskola vezetése, az SZK vezetése és a
kuratórium között figyelembevéve azt a célt, hogy az alapítvány elősegítse a tantestület és a
szülők által felmerült igények megvalósítását.
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A 2010/11 tanév zárását követően az alapítvány vagyona 2011.09.01-én 1.503.076,- ft
elszámolási bankszámlán lévő pénzből, 1.024.889,-ft lekötött betétből valamint a pénztárban
lévő 70.565,-ft készpénzből áll. Az alapítvány házi pénztárának vezetését, a számlákat, a
banki bizonylatokat és utalásokat Nick Erika megbízott könyvelő jelenleg ellenőrzi. A
2010/11-es tanévben az APEH és a Statisztikai Hivatal felé kötelező bevallások illetve
adatszolgáltatások megtörténtek.
Kérem a tisztelt kuratóriumot, hogy a 2010/11-es tanévről szóló beszámolót szíveskedjen
elfogadni azzal a kitétellel, hogy a könyvelő ellenőrzésének az eredményéről a következő
kuratóriumi ülésen az elnök köteles beszámolni.

Nagy Zoltán
a kuratórium elnöke

Melléklet: I.sz. melléklet, az alapokból történt kifizetések részletes kimutatása
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