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BESZÁMOLÓ
A 2011/12 tanév gazdálkodásáról, eseményeiről
Tisztelt Kuratórium!
Az Iskolánk a Gyerekekért alapítvány vagyona a 2011/12-es tanév kezdetekor 1.503.076,-ft
elszámolási bankszámlán lévő pénzből, 1.024..889,-ft lekötött betétből valamint 70.565,- ft
készpénzből állt. Összesen: 2.598.530,- ft.
A tanév pénzügyi-gazdálkodási tevében előzetesen 2.000.000,- forint keretösszeget hagytunk
jóvá a különböző pályázatok, szokásos programok támogatására. A már megszokott alapok
szerint a tanév során az alábbi összegeket szavazta meg a kuratórium:
Eseményalap: 624.000,- ft (projektnapok, adventi vásár, papírgy., napközis programok)
Versenyalap: 190.000,- ft (tanulmányi versenyek, pontverseny jutalmazása)
Szociális alap: 364.000,- ft (erdei isk., úszásoktatás)
Spotalap:
98.000,- ft (ISK természetjárás, mezei futóversenyek)
Egyéb alap
410.000,- ft (könyvtár, logopédia, szakkörök, szertárak)
Összesen: 1.686.000,-ft
Ez a szám nem tartalmazza a gazdálkodási terven kívüli, kiemelt projektekre megszavazott
összegeket. Az interaktív táblák+projektorok esetén ezt 1.100.000,-ft-ban, a fénymásoló
esetében 400.000,-ft-ban határoztuk meg.
Az összes jóváhagyott program előirányzott költségére 3.186.000,- ft-ot szavaztunk meg.
Ezzel szemben a pénztárból és a bankszámláról ezekre a célokra az I.sz. melléklet szerint
összesen 2.723.000,- ft került kifizetésre.
A 2010-es adóév után felajánlott SZJA 1%-a 2.718.158,- ft 2011. 10. 13-án megérkezett az
alapítvány számlájára. ( A 2009-es adóév után az alapítvány javára felajánlott SZJA 1%-a,
összesen 2.603.077,- forint volt ).
Az iskola Karácyonyi Koncertjén sikerült átadnunk a nyelvi laborok fejlesztésére szánt 2db
projektort és 2db mobil digitális táblát összesen :832.000,- ft értékben.
2012. februárjában az Alapítvány vásárolt egy felújjított nagy teljesítményű fénymásolót az
iskola részére 305.000,- ft értékben mert a korábbi tesztelésre itt lévő gépet vissza kellett adni
az azt felajánló cégnek. Szülői segítséggel valósúlt meg ez a kedvező beszerzés.
Támogattuk az iskolát az Erzsébetligeti színházban idén először megrendezésre kerülő Iskola
Hivogató program sikeres megrendezésében. Itt a kerületi iskolák mutatkoztak be a még
óvodás szülőknek, gyerekeknek.
Az alapítvány ismét képviselte magát a leendő elsősök május 16-ai 0-ik szülői értekezletén és
tájékoztatta a szülőket az alapítvány működéséről, céljairól 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.
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Az idei tanévben az alapítvány támogatásával, illetve társszervezésében valósult meg
februárban a Tanoda Mázli és májusban a Szülők Bálja. A két rendezvényen összegyült
adományokat (72.300,-+429.050,-) összesen 501.350,- forintot a kuratórium a Kultúrális
Alap létrehozására fordítja és elkülönítetten kezeli.
2012. 05. 25-én 226.245,-ft adomány érkezett „német nyelvgyakorló programok anyanyelvű
gyerekekkel“ támogatási céllal az alapítvány számlájára, amit a kuratórium szintén
elkülönítetten kezel.
A 2011/12 tanév végén az alapítvány vagyona 2.027.540,- ft elszámolási bankszámlán lévő
pénzből, 1.057.000,-ft lekötött betétből valamint a pénztárban lévő 255.975,-ft készpénzből
áll. Ez összesen: 3.340.515,-ft. Ebben benne van a Kultúrális Alapra és a német
nyelvtanulásra elkülönített összeg is.
Az alapítvány házi pénztárának vezetését, a számlákat, a banki bizonylatokat és utalásokat
Nick Erika megbízott könyvelő ellenőrzte. A 2011/12-es tanévben az APEH és a Statisztikai
Hivatal felé kötelező bevallások illetve adatszolgáltatások megtörténtek. A 2012/13-as
tanévtől az alapítvány könyvelését Nick Erikától (elballagó szülö) Horváth Judit (szintén
szülő) veszi át. A könyveléssel kapcsolatos iratok, számlák átadása az új könyvelő részére
folyamatban van.
Kérem a tisztelt kuratóriumot, hogy a 2011/12-es tanévről szóló beszámolót szíveskedjen
elfogadni.

Nagy Zoltán
a kuratórium elnöke
Melléklet: I.sz. melléklet, az alapokból történt kifizetések részletes kimutatása
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