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Beszámoló a 2019. évben végzett munkáról
2019. júniusában a Fővárosi Törvényszék elfogadta alapítványunk módosított alapító okiratát és bejegyezte
az új nevünket –Jelky Iparművészeti Szakgimnázium Alapítványa- a régi szakközépiskolai helyett.
Az iskola alapítványát 2011-ben hozta létre Igazgatónőnk az alábbi célokkal:
 az iskola hagyományainak ápolása, hírnevének megerősítése,
 az oktatás színvonalának emelése,
 a diákok erkölcsi és anyagi megbecsülése és támogatása.
Az alapítványt 3 tagú kuratórium irányítja.
A kuratórium döntéseinek meghozatalakor vizsgálja, hogy az adott támogatás megfelel-e az alapító
okiratban megfogalmazottaknak.
2019. évben támogatott célok:
- kiemelkedő tanulmányi, kulturális teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása
- vizsgamunkákhoz költség hozzájárulás szociálisan rászoruló tanulók számára
- táborozási költségek kiegészítése
- hagyományaink ápolása.
Gazdálkodásra vonatkozó adatok:
Az alapítvány bevételei
- diákok, tanárok és szüleik által befizetett összegből
- tárgyi segítség régi diáktól és textiladomány
- táborozási hozzájárulás befizetéséből
- a NAV 1%-os rendelkezéséből
- pályázati támogatásból eredtek.
Az alapítvány bevétele 2019-ben kerekítve 2 146 000 Ft.
Az alapítvány kiadásai kerekítve 2 460 000 Ft-ot tettek ki.
A NAV 1 % utalásából származó bevételünk alakulása:
2015

2016

2017

2018

2019

320 600

407 000

402 950

389 200

364 535

A tanulói létszámunk folyamatosan csökken, így a támogatási összeg is sajnos. Az 1 %-ról való rendelkezési
jogot sokan nem tartják fontosnak, mióta a NAV elkészíti az adóbevallásokat és meg se nézik, úgy
érvényesítik. Nagyon sokat jelent ez a forrás az alapítványnak, hiszen ebből tudjuk megvalósítani céljainkat,
a pályázaton elnyert összegek, valamint a szülők bálja bevételei mindig csak célirányosan költhetőek el.
Kérjük, hogy idén is ösztönözzék a szülőket az 1 % utalására, a bevallások időszakában üzenjenek a közös
osztályfőnöki felületeken többször, illetve a kollégák is nekünk küldessék ezt a nem túl magas összeget.
A Magyar Művészeti Akadémia által kiírt pályázaton 1 millió forintot nyertünk Varga Bernadett tanárnő
vezetésével. Ennek a pályázatnak januárban volt a beszámolási időszaka, nagyon sok önkéntes munka van
mögötte. Az összeg természetesen csak a pályázatban meghatározott célokra használható fel.
Ebben az évben nem sikerült szülők bálját szervezni, a bál rendezési költsége magasabb lett volna a várható
bevételnél. A szülők közül néhányan támogatásukat így is felajánlották, így bár nem volt bál, de 130 ezer
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forint bevételünk volt szülői és tanári befizetésekből. Reméljük, idén sikerül több szülői érdeklődést
elnyernünk és meg tudjuk rendezni ezt a fontos bevételt nyújtó rendezvényünket.
A tehetséggondozó előkészítő rajztanfolyamok 350 ezer forint bevételt jelentettek. Köszönet a
foglalkozásokat tartó kollégáknak, ez is nagyon fontos bevételi forrásunk.
Kicsit elégedetlenek vagyunk a minden évben megrendezett karácsonyi vásárunkkal. Az összeg szép, 53
ezer forint, de valljuk be, hogy igen sok ebben a saját tanáraink adománya és munkája. Jó lenne, ha a
diákok nagyobb aktivitással vennének részt a készítésben és a vásárlásban is. Az árak nem voltak magasak,
ajándékokra máshol sokkal könnyebben költenek a tanulók.
Nem pénzadomány volt, de nagy mennyiségű, jól használható textil méterárut kaptunk idén. Ezeknek az
anyagoknak a felhasználása talán csökkentheti a vizsgamunkák és modellezések kiadásait.
A kiadásaink megoszlása:
Tanulók számára nyújtott alapcél szerinti támogatások:
 Vizsgamunka készítéséhez 22 tanuló anyagvásárlási költség támogatására: 290 ezer Ft
 Tanulmányi ösztöndíj a kitűnő tanulóknak 545 ezer Ft. A csak szakmai évfolyamok tanulóinak
támogatását ki kellett vennünk ebben a tanévben a keretből, mert anyagi forrásaink nem engedik
meg ezt a jelentős összegű kiadást. Bár nagyon ösztönző a jó teljesítményre, de végesek a
lehetőségeink. Elértük a 21 fő kitűnő eredményt a kezdeti 3-5 után.
 Tanulók jutalmazására 50 ezer Ft
A fennmaradó kiadásaink megoszlása:
Iskolánkat népszerűsítő, a beiskolázást, tájékoztatást segítő reklámanyagok, karszalagok nyomtatása,
dekorációs anyagok vásárlása, hozzájárulás diáknap, táborok szervezéséhez.
Működési, számlavezetési, postaköltségeink fedezésére csak a szükséges összegeket költöttük.
Bérek és bérjellegű kifizetések:
Az alapítványnak semmiféle jogviszonyban foglalkoztatottja nincs. 2019-ben megbízási díj, bérjellegű
kifizetés a Magyar Művészeti Akadémia pályázata, az ügyvédi és könyvelői díj kapcsán történt.
A kuratórium tagjai és az alapítvány munkáját támogatók teljes egészében társadalmi munkában látják el
feladataikat.
A 2019. naptári évben a költségek megoszlása kerekített érték szerint:
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Szociálisan rászoruló diákok támogatása
Tehetséggondozás
Hagyományőrzés
Jutalmazás
Működési költségek
Pályázati célok megvalósítása

835 000
225 270
38 064
54 701
147 118
1 158 830

Szociálisan rászoruló diákok támogatása
1. Vizsgamunkához hozzájárulás 22 tanuló részére
2. Kitűnő tanulók ösztöndíja
összesen

290 000
545 000
835 000
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1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Tehetséggondozás
Alkotótábori költségekhez hozzájárulás
Alkotótábor kedvezményes költsége egyéni befizetésekből
összesen
Hagyományőrzés
D17 Kiállításhoz műszaki kellékek
Dekorációs kellék az aulába
Gólyatábori karszalag
összesen
Jutalmazás
Az év művész diákja díj trófea
Az év művész diákja díj pénzjutalom
Angol nyelvvizsga szervezés jutalomkönyve
összesen
Működési költségek
OTP számlavezetési és pénzforgalmi költségek
Ügyvédi díj
Bevételi pénztárbizonylat
Irodaszer
Könyvelői megbízási díj
összesen
Magyar Művészeti Akadémia pályázata
Anyagköltség
Nyomdaköltség
Megbízási díj és járulékai
összesen

30 270
195 000
225 270
16 694
9990
11 380
38 064
19 190
30 000
5 511
54 701
29 028
7 500
1 740
8 850
100 000
147 118
450 830
150 000
558 000
1 158 830

A NAV 1 % felhasználásáról
364 535.Az iparművészeti képzés vizsgája nagy anyagi megterhelést jelent a tanulók számára.
3 db-os ruhakollekciót vagy lakberendezési textil összeállítást kell a vizsgára elkészíteni és bemutatni. Az
anyagköltségek magasak, hiszen a tervezés fő szempontja a stílus egyéni megjelenítése, nem nagyon enged
kompromisszumokat a beszerzésben. Ezek az anyagráfordítások 50-70 ezer forintot is megközelítik. A
bemutatott kollekcióhoz előírás szerinti portfólió tartozik, melynek a nyomtatási, köttetési költsége is
magas. A szociálisan nehéz helyzetben lévő diákjaink belső pályázattal kérhetnek segítséget az
alapítványtól.
2019-ben 290 000 forint támogatást osztottunk szét az alapítvány által meghatározott szabályok szerint.
Kiemelkedő tehetségű, szorgalmú tanulóink részére az alapítvány létrehozta az Év Művész Diákja címet,
amit olyan tanuló nyerhet el, aki a legjobb eredménnyel képviselte az iskolát a művészeti versenyeken és
egyéni fejlődésében- a tehetség mellett- a szorgalom és példamutató hozzáállás jellemezte az adott évben.
Erre a pénzjutalom 30 000 forint, az egyéni kivitelezésű trófea 19 190 forint.
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Nyári szünetben a tehetséggondozás egyik formája az alkotótábor, aminek alacsony részvételi költségét és
csodás környezetét a Fővárosi Önkormányzat Pilisszántón biztosítja. Erre pályázunk, a költségekhez az
alapítvány is hozzájárul. 2019-ben 30 200 forint volt a segítségünk a programokhoz.

