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 Közhasznúsági beszámoló 

 

 

A 2013. év pénzfelhasználással kapcsolatos legfontosabb kuratóriumi döntéseket 

az alábbiak szerint foglaltuk össze: 

 

1.  Tervezett kirándulások támogatása. 

 2.   Programok támogatása. 

 3.   Élet Virága Díj-hoz ajándékok vásárlása. 

 4.  Ortopédiai szűrés finanszírozása tanítványaink részére. 

 5.  Tantermi bútorok felújítása. 

 6.  Pályázatok támogatása, befogadása 

 

Alapítványunk a 2013. évben komoly nehézségekkel küzdött, mert a teljes évet 

meghatározta az Alapítvány elnökeinek váltakozása. 

2012. december 16-án nyugdíjba vonult Faragóné Bircsák Márta igazgató, akit 

Dr. Gundáné Szántó Katalin követett. Sajnos a jogi procedúrák olyan lassan 

történtek meg, hogy közben egy nyertes pályázatot vissza kellett utalni. Mire a 

papírok megérkeztek, újra váltás történt a vezetésben. Csak annyi lehetőségünk 

maradt, hogy kivettük azt a pénzt, amit megelőlegeztünk az első féléves 

programjainkhoz és felvettünk 290.000 Ft előleget. Újra kezdődött az átírási 

procedúra, de még mindig nem vagyunk sikeresek 

Sajnos a nem teljesen működő alapítvány bevételei is szűkültek, mert nem 

tudtunk eléggé attraktívak lenni. 

Fontos célként tűzte ki a Kuratórium, hogy a tantermi beépített szekrények 

felújítását folytassuk. Az összeg nagyobb részét a beérkezett 1% fedezné, de ez 

a program most még nem valósulhatott meg.  

Továbbra is kiemelten kezeljük a gyerekek programjainak támogatását: 

2013-ban csak egy táborhoz tudtunk tudtunk támogatást biztosítani 30.000 Ft 

értékben. 

2013 februárjától bevezettük a „SZELLŐ NAP”-ot, ahol bemutatkozik az iskola 

a szakmának, vendégül látjuk a régi kollégákat, és a szülőknek is megmutatjuk 

tanulóink fejlődését. A Kuratórium anyagi támogatást biztosított a nagyon 

sikeres naphoz. A program kb. 200.000 Ft-ba került. 

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért 
Alapítvány 
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Több pályázatot is befogadtunk 1.150.000 Ft értékben. Sajnos a Szülősegítő 

pályázat 380.000 Ft támogatását vissza kellett utalni, mert a határidőig nem 

fértünk az Alapítvány számlájához. 

Fizettünk ügyvédi díjat is, 120.000 Ft-ot. Büntetést a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságnak 60.000 Ft-ot. Ezután könyvelőt váltottunk. 

A pályázati pénzekből:  Ortopéd orvost fizettünk 70.000 Ft 

    Sportszereket vettünk 143.000 Ft 

    Szerver számítógépet vettünk 185.000 Ft  

   Monitort vettünk 52.000 Ft     

     Balett szőnyeget vettünk a tornaterembe 60.000 Ft 

   Családbarát napközit felszereltük 68.000 Ft. 

 

Támogattuk továbbá a Karácsonyi ünnepséget, Bach cseppet vettünk az új 

igazgató kérésére, gyerekeket szállíttattunk programokra, gyógyszert vettünk és 

Koncz Dezső szakkörének is kifizettük a keretezésre gyűjtött támogatásokat. 

 

2007 óta a tantestület Élet Virága Díj-jal jutalmazza a legkiemelkedőbb teljesít-

ményt nyújtó dolgozót és tanulót. A láncon függő medalion és a gyűrű 

finanszírozását idén is szervezetünk vállalta, ezek együttesen 62.000 Ft-ba 

kerültek. 

 

További kiadásaink: 

   - könyvelés  60.000 Ft 

- működés  54.000 Ft (OTP költség, pályázat  

feladás, napi ügyek, posta) 

 

December végére 510.000 Ft-ot számlán és 112.000 Ft készpénz 

megtakarítást sikerült megvalósítani. 

 

2014. évben továbbra is támogatjuk a már rendszeresnek mondható ese-

ményeket, programokat. Többek között: 

 Tanulók kirándulása 

 Erdei iskola program 

 Élet Virága Díj 

 Ortopédiai szűrés  

 Nyári tábor  

 Beépített szekrények felújítása.  

Ezek mellett szeretnénk idén is gyarapítani az iskola eszközállományát, 

bútorzatát. 

 

Köszönjük a támogatóinktól kapott jelentős összegű támogatásokat és kérjük 

további segítségüket 

 

A 2013. évre tervezett célokat csak részben sikerült megvalósítanunk. 

Programjaink szervesen illeszkedtek az iskola Munkatervéhez, aminek 

sikeres megvalósítását segítették. A vásárolt eszközök és berendezések a 
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korszerű oktatás elengedhetetlen eszközei. Megállapodásunk alapján a 

10.000 Ft-nál nagyobb értékű eszközt/bútort az iskola leltárába átadtuk.  

 

Mellékletek: 1. Pénzügyi beszámoló 

   2. Kiadások címszavanként 

   3. Bevételek részletezése. 

 

 

Budapest, 2014. január 24. 

              .…………………………………… 

      Riskó István alapítványi képviselő 

A beszámolót elfogadom: 

 

 

……………………………………  ………………………………….. 
             Elek Zsuzsanna                     Jusztné Németh Noémi 

                   elnök                                                        kuratóriumi tag 

 

 

……………………………………  ………………………………….. 
             Huber Hajnalka       Dr. Vargáné Subosits Valéria            

             kuratóriumi tag                                              kuratóriumi tag 


