
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány
BESZÁMOLÓJA

2017. jan. 1 – dec.31.

Alapítványunk céljai között szerepel a tanulóközösség kulturális-, sportprogramjainak
támogatása, az iskolai környezet javítása, a tanítás-tanulás megfelelő színvonalának
biztosítását szolgáló eszközök bővítése, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok díjazása.

A 2017. évben az alapítvány összesen 4.065.000 Ft os bevételt könyvelt el. Ezek
között magánszemélyek, vállalkozások támogatásán túl az SZJA 1%-os felajánlása, ill. az
Önkormányzat céltámogatásai is szerepelnek. Kiadásunk összesen 5.111.000 Ft-ot tett ki.

A bevételek és a kiadások részletesen megtalálhatók a mellékelten csatolt
közhasznúsági mellékletben, az átfogó kép miatt azonban az alábbiakban kiemelek néhány
fősort:

Pénzügyi összefoglaló:

2017. január 1. nyitó egyenleg 4.645.611.-

2017. december 31. záró egyenleg 3.913.204.-

2018. szeptember 17. aktuális egyenleg 3.665.742.-

Főbb bevételek 2017-ben:

Önkormányzattól a tanulók táboroztatásának,

kirándulásának támogatására 850.000.-

Önkormányzattól községünk 950 éves

évfordulójának megünneplésére 500.000.-

SZJA 1% (+ 576.000.- tartalék az előzőekből) 511.000.-

Magánszemélyek befizetése 1.288.000.-

Főbb kiadások 2017-ben:

Anyagköltség 1.155.000.-

Szolgáltatások 1.613.000.-

Tanulók díjazása tanév végén 99.000.-

Értékcsökkenés 1.998.000.-

Amint a fentiekből is látható kiadásaink meghaladták a bevételeinket, vagyis az

eredményünk 2017-ben -1.046.000.- Ft volt.



Az Önkormányzattól kapott céltámogatások felhasználásáról a megadott határidőre

elkészítettük az elszámolást és a beszámolót.

Az SZJA 1% utalásából 2017-ben 511.000.- bevételünk származott.

Mivel jogszabályok alapján sok be- és kifizetés csak hivatalosan, pl. egy alapítványon

keresztül történhet, ezért elég magas az átfolyó pénzmozgásunk. Többek között az úszást

szervező pedagógus által befizetett pénzből fizettük az oktatás és szállítás költségeit, az

SZMK által befizetett pénzből vásároltunk fénymásolópapírt, nyomtatófestéket és így tudtuk

kifizetni 2018-ban a papírgyűjtésen szerzett, s a cég által átutalt pénzösszegeket is az

osztályoknak. Az említett tranzakciók megjelennek a banki költségeknél is.

A kiadásoknál a magas értékcsökkenési összeget az eredményezi, hogy 2015-től

kezdődően folyamatosan alapítványi pénzből bővítettük az iskolai informatikai eszközöket,

wifi-erősítőket vásároltunk, projektorokat szereztünk be a tartozékaikkal együtt. Ezen

eszközök évről évre amortizálódnak.

2017. decemberében kaptunk ugyan a Tankerülettől projektorokat, de a felszerelésüket

és a szükséges vetítővásznakat mi fizettük ki (502.000.-Ft).

Ugyancsak szükség volt a tantermek megfelelő sötétítésére a projektorok

használatához, így függönyöket vásároltunk (424.000.-).

A tavalyi tanévben még használhattuk az u.n. Mozanaplót (elektronikus napló), de

használati díját nekünk kellett fizetni (50.000.-). Idén szeptembertől már egy központi,

KRÉTA naplót kell használnunk.

Egy sportprogram finanszírozásával támogattuk a községi alapítvány Sport-napi

rendezvényét (45.000.- Ft), a velük közösen meghirdetett fotó-pályázat díjazását (23.500.-Ft)

és a „Becsöngettek, fussunk!” iskolai futóversenyt (41.000.-).

A fent leírtakból is kitűnik, hogy Alapítványunk elsősorban a tárgyi eszközök

fejlesztésében, beszerzésében tudja segíteni a tanulók és a tanárok munkáját, hiszen a

korszerű oktatás feltételeinek megteremtése mindannyiunk célja és érdeke, ez iskolánk

minden tanulóját, dolgozóját érinti. A sportprogramok mindig nagy érdeklődésre tartanak

számot, szívesen vesznek részt a gyerekek bármilyen mozgásos megmérettetésen, főleg, ha jó

díjak is várják őket. Igyekszünk ezt tovább szélesíteni, színesíteni a jövőben.



2018-ban az eddig eltelt időszakban tovább folyt az irodaszerek vásárlása az SZMK

által befizetett összegekből, júniusig folytatódott az úszásoktatás be-, és kifizetése. Ismét

finanszíroztunk egy már kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő sportprogramot a

gyerekeknek (buborék-foci). Májusban a tavaszi papírgyűjtés pénzügyi részét bonyolítottuk: a

szétosztott pénzt az osztályok SZMK-tagjai vették fel és az osztálykirándulások

finanszírozására fordították. Júniusban megtörténtek a nyári táborok befizetései (Révfülöp,

vándortábor, erdei tábor).

Terveink között szerepel az iskola udvarán lévő játszótér felújításának támogatása,

melynek érdekében jelenleg előrehaladott tárgyalásokat folytat az igazgató úr. Így bízunk

benne, hogy mielőbb megoldódik a már hosszú ideje húzódó játszótér kérdése. A

megvalósítás támogatásához az Alapítvány kuratóriuma hozzájárulását adta. Szeretnénk, ha

célzott támogatásukkal minél többen segítenék iskolánkat, amellett, hogy el kell ismernünk,

az SZJA 1% felajánlásokkal igen szép összeg került a számlánkra. A jövőben ennek

felhasználásával nem csak széppé. de jobban kihasználhatóbbá, gyerek-barátabbá szeretnénk

tenni a jelenleg igen korlátozottan használható udvarunkat.

Mivel iskolánk ebben a tanévben pályázik az örökös ÖKO-iskola címre, az ehhez

szükséges programok támogatásában igény szerint részt fogunk venni, hiszen Alapító

okiratunkban a környezetvédelmi közhasznú tevékenység is szerepel.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a fentiekben leírt Beszámoló elfogadását, melyet az alapítványi kuratórium

által megismert és elfogadott, részletes könyvvizsgálói jelentés alapján állítottam össze!

Mellékelt csatolmányok:
Beszámoló a 2017.évi közhasznú tevékenységről
Független könyvvizsgálói jelentés

Alsónémedi, 2018. szeptember 17.

Tisztelettel:

……………………..

Hangyás Erika

kuratóriumi elnök


