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Beszámoló a 2020. évben végzett munkáról 

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. 

2020. évben támogatott célok: 
- kiemelkedő tanulmányi, kulturális teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása 
- vizsgamunkákhoz költség hozzájárulás szociálisan rászoruló tanulók számára 
- oktatást segítő célok 
- hagyományaink ápolása. 

Gazdálkodásra vonatkozó adatok: 
Az alapítvány bevételei 2020-as évben: 

- diákok, tanárok és szüleik által befizetett támogatások 
- a NAV 1%-os rendelkezéséből eredő bevétel. 

 
Az alapítvány bevétele 2020-ban kerekítve 1 477 800 Ft. 

Az alapítvány kiadásai kerekítve 802 000 Ft-ot tettek ki.  

A NAV 1 % utalásából származó bevételünk alakulása: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

320 600 407 000 402 950 389 200 364 535 481 845 

Az idei 1 % magas, szerencsére a tanulói létszám csökkenése és az idei személyes reklámozás 
elmaradása ellenére a szülők fontosnak tartották a rendelkezést iskolánk javára utaltatni.  

Ebben az évben sikerült szülők bálját szervezni, még éppen a bezárkózás előtt.  

A tehetséggondozó előkészítő rajztanfolyamok 240 ezer forint bevételt jelentettek. Köszönet 
a foglalkozásokat tartó kollégáknak, ez is nagyon fontos bevételi forrásunk.  

A kiadásaink megoszlása: 
 Tanulók számára nyújtott alapcél szerinti támogatások: 

 Vizsgamunka készítéséhez 21 tanuló anyagköltség támogatására: 312 ezer Ft  

 Tanulmányi ösztöndíj a kitűnő tanulóknak 185 ezer Ft 

 Tanulók jutalmazására 1 400 Ft 

 Oktatást segítő beszerzések a járványhelyzetben 110 ezer Ft 
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Ez az év rendkívüli tanév volt, a járvány miatt 2020. március közepétől áttértünk a 
digitális oktatásra. A szokásos beszerzéseink, fejlesztéseink elmaradtak. A szülői 
támogatások felhasználását elhalasztottuk, a tervezett digitális rajztáblák beszerzését 
csak akkor tudjuk megtenni, ha újra lesz tantermi, jelenléti oktatás. A műszaki 
eszközök garanciális ideje lejár, ha nem tudjuk használatba kiadni a tanulóknak az 
órákon, akkor ezzel az esetleges gyártási hibákra nem derül fény. Reméljük, hogy 
2021-ben visszatérhetünk a megszokott oktatási formákhoz és kockázat nélkül tudjuk 
a diákok munkáját korszerű digitális eszközökkel segíteni.  
 

A fennmaradó kiadásaink megoszlása:  
 
Működési, számlavezetési, postaköltségeink fedezésére csak a szükséges összegeket 
költöttük.  
 
Bérek és bérjellegű kifizetések: 
Az alapítványnak semmiféle jogviszonyban foglalkoztatottja nincs. 2020-ban megbízási díj, 
bérjellegű kifizetés csak a könyvelői díj kapcsán történt.  
A kuratórium tagjai és az alapítvány munkáját támogatók teljes egészében társadalmi 
munkában látják el feladataikat.  
 
A 2020. naptári évben a költségek megoszlása kerekített érték szerint: 
 

1. Szociálisan rászoruló diákok támogatása 497 000 

2. Hagyományőrzés 77 882 

3. Jutalmazás 1 400 

4. Oktatáshoz kapcsolódó kiadások 109 669 

5. Működési költségek 116 048 

 
 

Szociálisan rászoruló diákok támogatása   

1. Vizsgamunkához hozzájárulás 21 tanuló részére 312 000 

2. Kitűnő tanulók ösztöndíja  185 000 

   összesen 497 000 

Hagyományőrzés  

1. Szülők báljára a büfé megvalósításához kiadások 52 663 

2. Szülők báljára dekorációs költségek 25 219 

 összesen 77 882 

Jutalmazás  

1. Jutalom kulturális versenyre 1 400 

 összesen 1 400 

Oktatáshoz kapcsolódó kiadások  

1. Nyelviskolai tankönyvek könyvtári használatra 18 070 

2. Fertőtlenítő adagoló és szer iskolakezdésre 56 895 

3. Érintésmentes lázmérő  21 970 
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4. Védőkötényhez anyag vásárlása 9 735 

5. Digitális festékmérleg 2 999 

 összesen 109 669 

Működési költségek   

1. OTP számlavezetési és pénzforgalmi költségek 16 048 

5. Könyvelői megbízási díj 100 000 

 összesen 116 048 

 összesen 801 999 
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A NAV 1 % felhasználásáról 
481 845.- Ft 
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.  
2020-ban 312 000 forint támogatást osztottunk szét az alapítvány által meghatározott 
szabályok szerint.  
 
Kiemelkedő szorgalmú tanulóink részére az alapítvány tanulmányi ösztöndíjat ítél meg. 
Ösztönző hatású, csak a kitűnő eredményt elérő diákok nyerhetik el. A szorgalmi időszakban 
havonta 5 000 forint a középiskolai 1-4 évfolyamon tanulók jutalma. 2020-ban ez az összeg 
185 ezer forint volt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


