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Beszámoló a 2013 évben végzett munkáról

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




az iskola hagyományainak ápolása, hírnevének megerősítését,
az oktatás színvonalának emelése,
a diákok erkölcsi és anyagi megbecsülése és támogatása

Ennek érdekében a következő feladatokat látja el:
-

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.
Ösztöndíjat biztosít a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok számára.
Anyagi támogatást nyújt tanulmányi kirándulások, táborok, külföldi tanulmányi utak
szervezéséhez.
Támogatást nyújt az iskolai kulturális, sport és diák-önkormányzati élethez, szabadidős
tevékenységhez.
Az Alapítvány kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló diákok
támogatását.

-

A fenti célok kiegészülnek a közhasznúság követelményeinek megfelelő közfeladatokkal:
-

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

Az alapítványt 5 tagú kuratórium irányítja.
2013-ban az alapítvány kuratóriuma 4 alkalommal ülésezett, és 4 határozatot hozott.
A kuratórium döntéseinek meghozatalakor vizsgálja, hogy az adott támogatás megfelel-e az alapító
okiratban megfogalmazottaknak.
2013-ban támogatott célok:
-

tehetséggondozó rajzfoglalkozások
hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók számára ösztöndíj támogatás
kiemelkedő tanulmányi, kulturális teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása
hagyományőrzés-az iskola alapításának 140. évfordulójára ünnepség, kiállítások, ünnepi
kiadvány költségeihez nyújtott támogatások

Gazdálkodásra vonatkozó adatok:
2013. évi bevételek:
Azt alapítvány bevétele a diákok és szüleik által befizetett összegekből és az ünnepségsorozatra
fordítandó külső céges támogatásból eredtek. Az alapítvány 2013-ban 434 e Ft bevétellel
gazdagodott.
2013. évi kiadások:
Az alapítvány kiadásai 301 e Ft-ot tettek ki, így az évet 133 e Ft többlettel zártuk.

Jelky Szakközépiskola Alapítvány
1084 Budapest, Rákóczi tér 4.
Adószám: 18285264-1-41
Tárgyi eszközök:
Az alapítvány tárgyi eszközállománnyal nem rendelkezik, így az év folyamán értékcsökkenés
elszámolásra nem került.
Bérek és bérjellegű kifizetések:
Az alapítványnak semmiféle jogviszonyban foglalkoztatottja nincs. 2013-ban bér és bérjellegű
kifizetés nem történt. A kuratórium tagjai és az alapítvány munkáját támogatók teljes egészében
társadalmi munkában látják el feladataikat.
Budapest, 2014. május
Mihályné Molnár Zsuzsanna
kuratóriumi elnök
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Egyszerűsített éves beszámoló
Eredmény-kimutatása 2013. 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

418

434

4.

Bevételek összesen

418

434

5.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

20

195

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.
21.

106
20

301

398

133

F. Adózott eredmény

398

133

G. Mérleg szerinti eredmény

398

133

Mihályné Molnár Zsuzsanna
kuratóriumi elnök

