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Beszámoló a 2015 évben végzett munkáról 

A Jelky Szakközépiskola Alapítvány 2011-ben jött létre az alábbi célokkal: 

 az iskola hagyományainak ápolása, hírnevének megerősítése,  

 az oktatás színvonalának emelése, 

 a diákok erkölcsi és anyagi megbecsülése és támogatása. 

Ennek érdekében a következő feladatokat látja el: 

Közhasznú tevékenység:  
- nevelési-oktatási tevékenység támogatása  
- szociálisan rászorulók támogatása,  
- sporttevékenységek támogatása,  
Közhasznú-, illetőleg alapcél szerinti tevékenységek:  
 - az oktatás színvonalának fejlesztése érdekében hozzájárul az oktatástechnikai eszközök 
gyarapításához, tanulmányi versenyek kiírásához, díjazásához, vizsgamunkák támogatásához  
-  szorgalmazza a diák és a tanári teljesítmények méltó elismerését, támogatja a diákok és a tanárok 
szakmai és művészeti tevékenységét (nem közhasznú, alapcél szerinti tevékenység).   
-  ösztöndíjat biztosít a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok  
-  anyagi támogatást nyújt tanulmányi kirándulások, táborok, külföldi tanulmányi utak szervezéséhez  
-  támogatást nyújt az iskolai kulturális, sport és diákönkormányzati élethez, szabadidős 
tevékenységhez  
- az Alapítvány kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló diákok támogatását  

Az alapítványt 5 tagú kuratórium irányítja. 

2015-ben az alapítvány kuratóriuma 2 alkalommal ülésezett, és 2 határozatot hozott. 

A kuratórium döntéseinek meghozatalakor vizsgálja, hogy az adott támogatás megfelel-e az alapító 
okiratban megfogalmazottaknak. 

2015 évben támogatott célok: 

- tehetséggondozó rajzfoglalkozások  
- hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók számára tandíj-támogatás 
- kiemelkedő tanulmányi, kulturális teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása 
- kiállítási kellékek –paravánok beszerzése 
- fotózáshoz szükséges műtermi kellékek beszerzése, amellyel az iskolában készíthetővé váltak 

műtermi színvonalú fotók, ezzel jelentős költséget takaríthatnak meg diákjaink  
- pályaválasztási kiállításokon való részvétel segítése a beiskolázási propaganda munka 

támogatása céljából 
- vizsgamunkákhoz költség hozzájárulás szociálisan rászoruló tanulók számára 
- kézműves projektnapok anyagköltségeihez való hozzájárulás 

Gazdálkodásra vonatkozó adatok: 

2015. évi bevételek: 

Az alapítvány bevételei a 

- diákok és szüleik által befizetett összegekből 

- pályázaton elnyert célirányosan felhasználható összegből 

- a NAV 1%-os rendelkezéseiből 
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- a Lengyel Önkormányzat adományából 

- egyéni tanári befizetésekből eredtek.  

Gazdagodott alapítványunk 5 db kis átalakítással jól használható számítógéppel is, melyeket szülői 
közreműködéssel egy egyházi szervezettől ingyen kaptunk.  

Az alapítvány 2015-ben 1 148 017 Ft bevétellel gyarapodott. 

 

2015. évi kiadások: 

Az alapítvány kiadásai 841 410 Ft-ot tettek ki. 

Tárgyi eszközök: 

- fotóműtermi kellékek 204 296 ft 
- kiállítási paravánok  90 885 ft 
- Budapest Bank városdokumentáló pályázat eszközei, 16 db nagyméretű képek befogására 

alkalmas hordozható festőállvány 208 637 ft 
- 5 db számítógép 0 ft 

Az alapítvány tárgyi eszközállománnyal rendelkezik, így az év folyamán értékcsökkenés elszámolása  
66 ezerFt. 

Bérek és bérjellegű kifizetések: 

Az alapítványnak semmiféle jogviszonyban foglalkoztatottja nincs. 2015-ben bér és bérjellegű 
kifizetés nem történt.  

Szükséges volt ügyvédi megbízásra  38 100 ft-ot kifizetnünk.  

A kuratórium tagjai és az alapítvány munkáját támogatók teljes egészében társadalmi munkában 
látják el feladataikat.  

Budapest, 2016. január 

Mihályné Molnár Zsuzsanna  

kuratóriumi elnök 
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szociálisan rászoruló diákok támogatása   

2015.03.17. tandíjvisszatérítés tanulónak 15000 

2015.03.17. tandíjvisszatérítés tanulónak 25000 

2015.03.17. tandíjvisszatérítés tanulónak 15000 

2015.03.17. tandíjvisszatérítés tanulónak 10000 

2015.03.17. tandíjvisszatérítés tanulónak 11200 

2015.04.17. hozzájárulás vizsgaköltséghez 4875 

2015.05.05. hozzájárulás vizsgaköltséghez 20000 

    101075 

tehetséggondozás   

2015.06.22. bem.katalógus nyomdaktsg 23620 

     

hagyományőrzés   

2015.06.04. Iparművészet folyóirat előfizetése 7500 

 2015.02.18. Támogatói bál dekoráció  5615 

  13115 

jutalmazás   

2015.01.30. Művészeti jutalomkönyvek 3300 

2015.02.04. Művészeti jutalomkönyvek 7100 

2015.02.04. Művészeti jutalomkönyvek 1760 

2015.02.04. Művészeti jutalomkönyvek 1920 

2015.02.06. Jutalomkönyvek 4880 

2015.02.06. Jutalomkönyvek 2480 

2015.02.06. Jutalomkönyvek 2420 

2015.03.12. Iskolai szavalóverseny jutalom 4670 

2015.03.12. Iskolai szavalóverseny jutalom 5250 

    33780 

      

oktatási költségek, színvonal emelése érdekében   

2015.03.06. Kiállítási karton paravánok 90885 

2015.05.27. Fotóműterem kellékek 204296 

2015.06.04. Pályázati eszközök vásárlása 197855 

2015.06.12. Pályázati projekt festékvásárlása 10782 

2015.09.24. Újpesti Börze bérleti díja 28000 

2015.12.14. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 2560 

2015.12.14. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 2990 

2015.12.15. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 2710 

2015.12.15. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 3050 

2015.12.15. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 4740 

2015.12.15. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 3240 

2015.12.15. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 3035 

2015.12.15. Karácsonyi projektnap anyagköltségei 1197 

  555340 
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működési költségek   

2015.01.30. számlavezetési díj 964 

2015.02.06. postaköltség (meghívó) 2415 

2015.02.20. postaköltség (pályázat feladása) 250 

2015.02.20. postaköltség (pályázat feladása) 850 

2015.02.27. számlavezetési díj 962 

2015.02.27. pénzforgalmi jutalék 532 

2015.03.31. pénzforgalmi jutalék 370 

2015.03.31. számlavezetési díj 962 

2015.04.14. postaköltség (pályázat feladása) 425 

2015.04.21. Bélyegző készítése 2880 

2015.04.30. számlavezetési díj 962 

2015.05.27. boríték meghívóhoz 1380 

2015.05.29. pénzforgalmi jutalék 1234 

2015.05.29. számlavezetési díj 962 

2015.06.01. postaköltség (Beszámoló feladása) 980 

2015.06.30. pénzforgalmi jutalék 2158 

2015.06.30. számlavezetési díj 962 

2015.07.31. számlavezetési díj 962 

2015.08.13. Ügyvédi megbízás díja 38100 

2015.08.31. pénzforgalmi jutalék 336 

2015.08.31. számlavezetési díj 962 

2015.09.22. bevételi pénztárbizonylatok 378 

2015.09.22. boríték 102 

2015.09.30. számlavezetési díj 962 

2015.10.30. számlavezetési díj 962 

2015.11.30. számlavezetési díj 962 

2015.12.04. NAV büntetés 50000 

2015.12.31. pénzforgalmi és bankköltség 1505 

  114 479 
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Egyszerűsített éves beszámoló 

Eredmény-kimutatása 2015. év 

ezer Ft 

sorszám Tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

a b c d 

1. I. Értékesítés nettó árbevétele   

2. II. Aktivált saját teljesítmények értéke   

3. III. Egyéb bevételek   

4.  Bevételek összesen   

5.  IV. Anyagjellegű ráfordítások   

6. V. Személyi jellegű ráfordítások   

7. VI. Értékcsökkenési leírás   

8. VII. Egyéb ráfordítások   

9. Ráfordítások összesen   

10. A. Üzemi tevékenység eredménye   

11. VIII. Pénzügyi műveletek bevételek   

12. IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása   

13. B. Pénzügyi műveletek eredménye   

14. C. Szokásos vállalkozási eredmény   

15. X. Rendkívüli bevételek   

16. XI. Rendkívüli ráfordítások   

17. D. Rendkívüli eredmény   

18. E. Adózás előtti eredmény   

19. XII. Adófizetési kötelezettség   

20. F. Adózott eredmény   

21. G. Mérleg szerinti eredmény   

    

 


