
Beszámoló a 2014 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: 

- 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: 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- kulturális tevékenység, 
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. 

Az alapítványt 5 tagú kuratórium irányítja. 

2014-ban az alapítvány kuratóriuma 5 alkalommal ülésezett, és 6 határozatot hozott. 

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

2014-ban támogatott célok: 

- tehetséggondozó rajzfoglalkozások  
- hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók számára tandíj- támogatás 
- kiemelkedő tanulmányi, kulturális teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása 
- hagyományőrzés-az iskola alapításának 140. évfordulójára szervezett ünnepség 

eseményeinek dokumentálása 
- az oktatás technikai színvonalának emelése projektor vásárlásával, az e-napló előfizetésével 
- gólyatábor költségeihez való hozzájárulás, a rászoruló diákok támogatása 
- vizsgamunkához költség hozzájárulás 
- kézműves projektnapok anyagköltségeihez való hozzájárulás 

Gazdálkodásra vonatkozó adatok: 

2014. évi bevételek: 

Azt alapítvány bevételei a diákok és szüleik által befizetett összegekből eredtek. Az alapítvány 2014-
ben 527 640 Ft bevétellel gazdagodott. 

 

2014. évi kiadások: 

Az alapítvány kiadásai 650 040 Ft-ot tettek ki, de előző évi bevételekből ezt sikerült fedezni.  

Tárgyi eszközök: 



Az alapítvány tárgyi eszközállománnyal rendelkezik, így az év folyamán értékcsökkenés elszámolása  
28 000 Ft. 

Bérek és bérjellegű kifizetések: 

Az alapítványnak semmiféle jogviszonyban foglalkoztatottja nincs. 2014-ben bér és bérjellegű 
kifizetés nem történt. A kuratórium tagjai és az alapítvány munkáját támogatók teljes egészében 
társadalmi munkában látják el feladataikat.  

Budapest, 2015. május  

Mihályné Molnár Zsuzsanna  

kuratóriumi elnök 

 

  



hátrányos helyzetű tanulók támogatása   

2014.01.06 ebédbefizetés tanuló részére 6860 

2014.01.30 ebédbefizetés tanuló részére 7010 

2014.02.11 tandíjvisszatérítés tanulónak 25000 

2014.02.11 tandíjvisszatérítés tanulónak 20000 

2014.02.11 tandíjvisszatérítés tanulónak 20000 

2014.02.11 tandíjvisszatérítés tanulónak 20000 

2014.03.11 ebédbefizetés tanuló részére 7010 

2014.03.25 ebédbefizetés tanuló részére 6310 

2014.05.26 gyakorlati anyaghoz támogatás 4000 

2014.07.22 tábori költség hozzájárulás 40000 

    156190 

tehetséggondozás   

2014.06.12 bem.katalógus nyomdaktsg 44195 

    44195 

hagyományőrzés   

2014.11.17 Fotókönyv 140. évfordulóról 8989 

    8989 

jutalmazás   

2014.01.23 jutalomkönyv 2660 

2014.02.13 Félévi jutalmazáshoz büfé 6000 

2014.03.13 filmpályázat jutalmazása 20 000 

2014.04.11 Irodalmi kávéház büfé 365 

2014.04.11 Irodalmi kávéház büfé 740 

2014.04.11 Irodalmi kávéház büfé 748 

2014.07.08 tábori jutalom 7915 

2014.07.08 tábori jutalom 17180 

2014.12.04 Mikulás ajándék  4570 

2014.12.05 Szaloncukor 3000 

2014.12.17 Jutalmazáshoz csokoládé 2760 

2014.12.18 Jutalmazáshoz csokoládé 4700 

    70638 

      

oktatási költségek, színvonal emelése érdekében   

2014.03.03 átutalás FOK 88900 

2014.04.08 projektor vásárlása 101 620 

2014.10.02 Börze kiállítói díj 33020 

2014.11.29 Projektor vásárlása 99900 

2014.12.09 Ajándékkészítéshez hímzőfonal 700 

2014.12.10 Ajándékkészítéshez flitter 600 

2014.12.10 Ajándékkészítéshez csillámpor 2080 

2014.12.10 Fólia 525 

2014.12.11 Ajándékkészítéshez gyertya 2620 

2014.12.12 Kézműves ajándékhoz filc 4590 

2014.12.14 Mézeskészítéshez kellék 1965 



2014.12.16 Ajándékkészítéshez kellék 850 

2014.12.16 Ajándékkészítéshez papír 2280 

2014.12.17 Ajándékkészítéshez kellék 600 

2014.12.17 Ajándékkészítéshez gyertya 1990 

2014.12.17 Karácsonyi projekthez karton 2034 

    344274 

működési költségek   

2014.02.10 számlavezetési díj 1448 

2014.02.10 pénzforgalmi költség 674 

2014.02.21 bevételi pénztárbizonylat 190 

2014.02.21 másolópapír 990 

2014.02.28 pénzforgalmi költség 1390 

2014.02.28 számlavezetési díj 1448 

2014.03.31 pénzforgalmi költség 580 

2014.03.31 számlavezetési díj 1448 

2014.04.30 számlavezetési díj 1448 

2014.05.12 OTP számla költség 800 

2014.05.22 boríték meghívóhoz 1100 

2014.06.02 postaköltség beszámoló feladása 415 

2014.06.12 számlavezetési díj 1448 

2014.06.30 számlavezetési díj 964 

2014.06.30 pénzforgalmi jutalék 269 

2014.07.31 számlavezetési díj 964 

2014.08.29 számlavezetési díj 964 

2014.09.30 számlavezetési díj 964 

2014.09.03 bélyegző készítése 4400 

2014.10.31 számlavezetési díj 964 

2014.10.31 pénzforgalmi díj 337 

2014.11.18 Bevételi pénztárbizonylat 380 

2014.11.26 Postaköltség 380 

2014.11.28 számlavezetési díj 964 

2014.12.28 másolópapír 824 

  
25753 

 


