Beszámoló a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
2013. évi munkájáról

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.
– 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.
Alapítványunknak 2012 évben az adófizető magánszemélyek által felajánlott előző évi személyi
jövedelemadó 1 %-ából az APEH-től kapott bevétele 183 429 Ft volt.
A Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-át felajánlották
az alapítványnak.
A Közalapítvány pénzügyi helyzete jelenleg /2014. 01. 10./:
Törzstőke
Le nem kötött összeg
Összesen
A törzstőke kamata

4 300.000 Ft
651 282 Ff
4 951 282 Ft

234 000 Ft, amely összeget 2014 január 09-én jóvá írtak a számlánkon.

Változás történt a kuratórium tagjainál. 2013. december 3-án Királyné Takács Anikó lemondott
kuratóriumi tagságáról, helyette a kuratórium egyhangúlag Büky Zitát javasolta kuratóriumi
tagnak.

A kuratórium elmúlt évi tevékenysége
1. 2012 évben az adófizető magánszemélyek által felajánlott előző évi személyi
jövedelemadó 1 %-ából a bevétel 183 429 Ft. Ennek az összegnek a 25%-a a törzstőkét
gyarapította. A fennmaradó részen az általános iskola és óvoda 2/3 és 1/3 arányban
osztozott. A Zoltánfy Iskolára eső rész 103 401 Ft.
Az óvodára eső rész 34 388 Ft .
2. TÁMOGATÁSOK
Zoltánfy Általános Iskola
– korcsolyapálya bérleti díjához hozzájárulás 20 000 Ft
– év végi jutalomkönyvek 80 000 Ft
– kitüntetések 60 000 Ft
Jó tanuló FARKAS BENJÁMIN
Közösségért KIRÁLY CSABA
Jó sportoló UGRAI ATTILA
Pedagógusok továbbképzési támogatása: 2013-ben egy pedagógust (Gyukinné Brcán
Szpomenkát) támogattunk 15 000 Ft-tal. (tandíj)
Középiskolások –
2012/13 2. féléve: 2 középiskolai tanulónak ítélt oda a kuratórium 5
hónapon keresztül 5000ft/fő ösztöndíjat. A tanulók:
KEREKES PÉTER
MUCSI BARBARA
2013/14 1. féléve: négy középiskolai tanulónak ítélt oda a
kuratórium 5 hónapon keresztül 5000ft/fő ösztöndíjat. A tanulók:
MUCSI BARBARA
PUGRIS TAMARA
GÖRBE MÁTÉ
KIS HENRIK
10 alsós és 10 felső tagozatos tanuló kapott jutalmat a 2012/13-as tanévben végzett
kiemelkedő közösségi munkájáért/5000 Ft tanuló/,a gyerekek kiránduláson vettek részt
Támogattuk az óvodai verstalálkozót 20 000 Ft-tal, valamint 114 000 Ft kapott az óvoda
bababútor vásárláshoz. Nevezési díjakra, vizsgadíjakra /tanulóknak/ az alapítvány 8 500
Ft-ot fizetett ki.
4. RENDEZVÉNYEK 2013-ben
– Május 1
– Május elsején a Népművészetért Alapítvánnyal közösen süteményárusítást
szerveztünk, melynek bevétele 31 000 Ft volt.
– Falunapok
– Folytattuk tovább adománygyűjtésünket (a Népművészetért Alapítvánnyal közösen) a
falunapokon, ahol a bevételünk 39 500 Ft volt.
– az iskola tavasszal vasgyűjtést szervezett melynek bevételét az alapítványnak ajánlotta
fel,ennek összege: 29 500F
– Falukarácsony

–

Falukarácsonykor a képviselőtestület, valamint a Faluház és a civil szervezetek az
ünnepség után egy vásárt szerveztek. A bevételt, 51 090-ot az alapítványnak ajánlották
fel.

2013-ban a kuratórium pótolt egy hiányzó adminisztrációt elkészítettük a könyvelőnk
segítségével az alapítvány pénzügyi szabályzatát
2013 májusában elkészült alapítványunk honlapja. A honlap elkészítésében és
gondozásában Kovács Attila pedagógus nyújtott illetve nyújt segítséget, honlapunk elérhetősége
deszkkozoktatasaert.hu. A honlap elkészítéséért 180 000 Ft-ot fizetünk.
Az alapítványi hírekről a Deszki Hírnökben folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket. A 2013as évben pl. 5 alkalommal volt kuratóriumi ülés, melyen egyhangúlag 26 határozatot fogadtunk el.
2014. évi terveink:
–
–
–
–

Tavasszal a Zoltánfy Általános Iskolában és az óvodában is az alapítványi
kezdeményezésre a tantestület a szülőkkel ismét „Fabatkavásárt” rendez.
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 2014-ban is folytatjuk a középiskolások ösztöndíj-pályázatát.

A beszámolóhoz mellékelem a könyvvizsgáló 2012. évi jelentését, valamint a 2012. évi
egyszerűsített pénzügyi beszámolót.
Deszk, 2014. január 14.

Dr. Bene Kálmánné
a kuratórium elnöke

