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Az alapítványt a képviselőtestület 1998-ban alapította. 
A közalapítvány célja:  

– tehetségkutatás, –gondozás, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása (ösztöndíj, 
külföldi nyelvtanulásnál hozzájárulás az útiköltséghez, kimagasló eredményt elért 
tanulók jutalmazása); 

– óvodai csoportok, diákkörök, iskolai sportkörök támogatása; 
– hatékony pedagógiai eljárások, fejlesztési programok kidolgozásának ösztönzése, 

megvalósítása pályázati kiírás alapján; 
– hazai és külföldi oktatási intézményekkel való együttműködés; 
– hozzájárulás cserelátogatások költségeihez; 
– pedagógusok továbbképzéseinek támogatása; 
– az óvoda és iskola működéséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, különösen a nyelvi 

és számítástechnikai képzés területén. 
 
Alapítványunknak 2011 évben az adófizető magánszemélyek által felajánlott előző évi személyi 
jövedelemadó 1 %-ából az APEH-től kapott bevétele 171 944 Ft volt. 
 
A Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-át felajánlották 
az alapítványnak. 

 
A Közalapítvány pénzügyi helyzete jelenleg /2013. 01. 14./:   
 
Törzstőke         4 300.000 Ft 
Le nem kötött összeg        1 069 292 Ft 
     Összesen    5.369.292 Ft 
 
A törzstőke kamata    296.416 Ft, amely összeget 2013 január 06-án  jóvá írtak a számlánkon.  
 
2012-ben alapítványunknak lehetősége nyílott egy pályázat beadására. (Iskolák a tehetség-
gondozásért.)  Az anyagot Gyarmati Anna, az önkormányzat pályázatírója állította össze. Az 
eredmény 2013  január végén várható.  
 
 

A kuratórium elmúlt évi tevékenysége  
 
 
  1. 2011 évben az adófizető magánszemélyek által felajánlott előző évi személyi 
jövedelemadó 1 %-ából a bevétel 171 944 Ft. Ennek az összegnek a 25%-a törzstőkét 
gyarapította. A fennmaradó részen az általános iskola és óvoda 2/3 és 1/3 arányban 
osztozott. A Zoltánfy Iskolára  eső rész 96 718 Ft,  melyből hangosításhoz szükséges 
eszközöket vásároltak. 
  Az óvodára eső 32 239 Ft-ból a Móra Ferenc  Csicsergő Óvoda fényképezőgépet 
vásárolt. 



  2.  2012-ben új könyvvizsgálót választott a kuratórium, Terhesné Miletin Katalin 
személyében. (Az előző könyvvizsgáló munkahelyet változtatott.) A könyvvizsgáló éves 
díja 40 000 Ft + áfa.  
 
 
  2. TÁMOGATÁSOK 
 
Zoltánfy Általános Iskola 

– korcsolyapálya bérleti díjához hozzájárulás 40 000 Ft 
– év végi jutalomkönyvek 90 000 Ft 
– kitüntetések   60 000 Ft 

   Jó tanuló SZŰCS KILIÁN  
   Közösségért SZABÓ TÍMEA 
   Jó sportoló NAGY EMESE 
 Pedagógusok továbbképzési támogatása: 2012-ben egy pedagógust (Gyukinné Brcán 
Szpomenkát) támogattunk 15 000 Ft-tal. (tandíj) 
 
 Középiskolások –  
   2011/12 2. féléve: öt középiskolai tanulónak ítélt oda a kuratórium 5 
hónapon keresztül 5000ft/fő ösztöndíjat. A tanulók: 
     KÉRI SZILVIA 
     ALBERT-HUSZÁR HELGA 
     BONYÁK BALÁZS 
     HORVÁTH DÁNIEL 
     MOLNÁR ESZTER 
   2012/13 1. féléve: négy középiskolai tanulónak ítélt oda a kuratórium 5 
hónapon keresztül 5000ft/fő ösztöndíjat. A tanulók: 
     MOLNÁR ESZTER 
     NOVKOV ZSOLT 
     SZŰCS KILIÁN 
     PUGRIS TAMARA 
 
  
  4. RENDEZVÉNYEK 2012-ben 
 
–    Május 1 
– Május elsején a Népművészetért Alapítvánnyal közösen süteményárusítást 

szerveztünk, melynek bevétele 50 000 Ft volt.  
–    Falunapok  
– Folytattuk tovább adománygyűjtésünket (a Népművészetért Alapítvánnyal közösen) a 

falunapokon, ahol a bevételünk 40 000 Ft volt.  
–    Fabatkavásár 
–  2012-ben is megrendeztük. Az iskola és az óvoda tanulói jól szórakoztak ezen a 
szombat délelőttön, a tantestület, a szülők és a gyerekek segítőkész támogatásával a 
Fabatka vásár bevétele (147 000 Ft) jelentős összeget tett ki. 
–    Falukarácsony  
– Falukarácsonykor a képviselőtestület, valamint a Faluház és a civil szervezetek  az 

ünnepség után egy vásárt szerveztek. A bevételt, 60 000 Ft-ot az alapítványnak 
ajánlották fel. 

 



 Továbbra is kérjük, hogy mivel a Zoltánfy Emlékalapítvány megszűnt, hogy a 
megszűnt alapítvány legfontosabb célkitűzéseit átvezethessük a Deszk Község Közoktatásáért 
Alapítvány alapító okiratába. Ha a képviselőtestület ezt elfogadja, természetesen az alapító 
okiratot is módosítani kell. A Zoltánfy Emlékalapítvány céljai voltak:  
 

az 1988-ban elhunyt Zoltánfy István festőművész emlékének ápolása, 
 a róla elnevezett iskolában folyó nevelőmunka segítése,  
az iskola eszköztárát bővítése, 
 a tanulók irodalmi, történelmi, alkotó művészeti érdeklődésének szélesítése és  
a község délszláv nemzetiségi sajátosságaiból adódó kulturális hagyományokat ápolása. 
 

Az alapítványi hírekről a Deszki Hírnökben folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket. A 
2012-es évben pl. 5 alkalommal volt kuratóriumi ülés, melyen egyhangúlag 29 határozatot 
fogadtunk el.  
 
2013. évi terveink: 
 

– Ősszel a Zoltánfy Általános Iskolában és az óvodában is az alapítványi 
kezdeményezésre a tantestület a szülőkkel ismét „Fabatkavásárt” rendez. 

– Tavsszal vasgyűjtést tervezünk. 
– Tervezzük a gyűjtést az alapítvány javára május 1-én és a Falunapokon is. 
– Továbbra is nagy örömmel fogadnánk olyan vállalkozókat, akik támogatnák 

adományaikkal alapítványunkat. 
– Ősztől beindítottuk és 2013-ban is folytatjuk  a középiskolások ösztöndíj-pályázatát. 
 

A beszámolóhoz mellékelem a könyvvizsgáló 2011. évi jelentését, valamint a 2011. évi 
egyszerűsített pénzügyi beszámolót. 

 
Deszk, 2013. január 14. 

 
        Dr. Bene Kálmánné 
        a kuratórium elnöke 
 


