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Beszámoló a 2021. 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. 

2021. 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 2021-es évben: 

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

 
Az alapítvány bevétele 2021-ben kerekítve 947 500 Ft. 

Az alapítvány kiadásai kerekítve 1 548 000 Ft-ot tettek ki.  

A NAV 1 % utalásából származó bevételünk alakulása: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

320 600 407 000 402 950 389 200 364 535 481 845 469 813 

A tehetséggondozó előkészítő rajztanfolyamok 432 ezer forint bevételt jelentettek. Köszönet 
a foglalkozásokat tartó kollégáknak, ez is nagyon fontos bevételi forrásunk.  

A Nyelvvizsga Központ idén is támogatást nyújtott a vizsga szervezéséért, ez 24 000 Ft 
bevétel. 

A kiadásaink megoszlása: 
 Tanulók számára nyújtott alapcél szerinti támogatások: 

• Az idei elkészült vizsgadarabok pályázati díjazására 12 tanuló 270 000 Ft 

• Tanulmányi ösztöndíj a kitűnő tanulóknak 350 000 Ft 

• Oktatást segítő beszerzések a járványhelyzetben 36 075 Ft 

• Előző évekről halasztott oktatást segítő eszközök beszerzése 660 950 Ft 

• Hagyományőrzés, épületdekoráció, közösségépítő tevékenységekre 101 775 Ft 
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A fennmaradó kiadásaink megoszlása:  
 
Működési, számlavezetési, postaköltségeink fedezésére csak a szükséges összegeket 
költöttük.  
 
Bérek és bérjellegű kifizetések: 
Az alapítványnak semmiféle jogviszonyban foglalkoztatottja nincs. 2021-ben 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.  
 
Leltári változások:  
A raktári méterárú felhasználás jutalmazásra és modellezésre ebben a tanévben 165,24 
méter 934 653 forint értékben. 
Eszközbeszerzésből: 
rajztanításhoz modellek  
világító rajztáblák 10 db 
digitális rajztáblák 22 db 
 
A 2021. naptári évben a költségek megoszlása kerekített érték szerint: 
 

1. Szociálisan rászoruló diákok támogatása 620 000 

2. Hagyományőrzés 101 775 

3. Oktatáshoz kapcsolódó kiadások 697 025 

4. Működési költségek 129 200  

 

Szociálisan rászoruló diákok támogatása   

1. Vizsgamunka pályázati jutalom 12 tanuló részére 270 000 

2. Kitűnő tanulók ösztöndíja  350 000 

   összesen 620 000 

Hagyományőrzés  

1. Gólyanapra kellék és büfé 33 345 

2. Fólia projekt 68 430 

 összesen 101 775 

  

Oktatáshoz kapcsolódó kiadások  

1. Rajztanításhoz modellek 63 000 

2. Dekorációs célra ringliző 4 030 

3. Fotóháttér 54 300 

4. Világító rajztábla másoláshoz 10 db 38 090 

5. Digitális rajztábla 22 db 501 530 

6. Felvételire védőmaszk biztosítása 36 075 

összesen 697 025 

Működési költségek   

1. OTP számlavezetési és pénzforgalmi költségek 25505 
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2. Könyvelői megbízási díj 100 000 

3. Irodaszerek 3 695 

 összesen 129 200 

 összesen 1 548 000 
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A NAV 1 % felhasználásáról 
469 813.- 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 az 50-70 ezer forintot is megközelítik. Az elkészített kollekcióhoz előírás 
szerinti portfólió tartozik, melynek a nyomtatási, köttetési költsége is magas.  
2021-ben 270 000 forint támogatást osztottunk szét az alapítvány által meghatározott 
szabályok szerint. Ebben az évben a bizonytalan vizsgáztatási feltételek miatt nem 
előfinanszírozással osztottunk támogatást, hanem az elkészült vizsgamunkákkal lehetett 
pályázni az anyagköltség egy részének visszatérítésére. Ez nagyon jó ösztönzőnek bizonyult, a 
minőségi kivitelezés otthoni és részben iskolai körülmények között is fontos volt a diákoknak.  
 
Kiemelkedő szorgalmú tanulóink részére az alapítvány tanulmányi ösztöndíjat ítél meg. Csak 
a kitűnő eredményt elérő diákok nyerhetik el. A szorgalmi időszakban havonta 5 000 forint a 
középiskolai 1-4 évfolyamon tanulók jutalma. 2021-ben ez az összeg 350 ezer forint volt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


