Beszámoló a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
2014. 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);
– az iskola 1988-ban elhunyt névadója, Zoltánfy István festőművész emlékének ápolása;
– Deszk község délszláv nemzetiségi sajátosságaiból adódó kulturális hagyományok
ápolása;
– 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 2014 évben az adófizető magánszemélyek által felajánlott előző évi személyi
jövedelemadó 1 %-ából az APEH-től kapott bevétele 125 523 Ft volt.
A Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-át felajánlották
az alapítványnak.
A Közalapítvány pénzügyi helyzete jelenleg /2015. 01. 14./:
Törzstőke
Le nem kötött összeg
Házi pénztár

Összesen

3 300.000 Ft
615.071 Ft
224.042 Ft
4.139.113 Ft

A kuratórium elmúlt évi tevékenysége
1. 2014. évben az adófizető magánszemélyek által felajánlott előző évi személyi
jövedelemadó 1 %-ából a bevétel 125.523 Ft. Ennek az összegnek a 25%-a törzstőkét
gyarapította. A fennmaradó részen az általános iskola és óvoda 2/3 és 1/3 arányban
osztozott.
2. TÁMOGATÁSOK
Zoltánfy Általános Iskola
– korcsolyapálya bérleti díjához hozzájárulás 20 000 Ft
– év végi jutalomkönyvek
55 350 Ft
– kitüntetések
66 000 Ft
Jó tanuló GARZÓ REBEKA
Közösségért ERDÉLYI ZITA

2008-tól 21 deszki tanuló kapott középiskolai ösztöndíjat egy-egy félévben.
Legutóbb –

2013/14 2. félévében: egy középiskolai tanulónak (BONYÁK BALÁZS)
ítélt oda a kuratórium 5 hónapon keresztül 5000ft/fő ösztöndíjat. A tanulók:
2014/15 1. féléve: hét középiskolai tanulónak ítélt oda a kuratórium 5
hónapon keresztül 5000ft/fő ösztöndíjat. A tanulók:
LÁSZLÓ GERGŐ,
VINCZE ZSUZSANNA RÉKA,
KISS GELLÉRT,
KISS HENRIK,
ERDÉLYI ZITA,
BOGNÁR SAROLTA,
VINCZE DEMETRINA.
Az ösztöndíjak elbírálásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
tanulmányi átlag, a deszki iskola tanulója volt-e, verseny- és sporteredmények, ajánlólevél,
nyelvvizsga, önéletrajz, szociális helyzet.
Külön támogattuk a legtöbb közösség munkát végző 10-10 alsó- és felső tagozatos
tanulót, 50-50.000 Ft-tal, amelyet csoportok kirándulásra használtak fel.
A szerb iskola számára evőeszközök vásárlásához 30.000 Ft-tal járultunk hozzá.
Az óvodai verstalálkozóra 25.000 Ft támogatást biztosítottunk, karácsonyra labdák
vásárlásához 15.000 Ft-ot adtunk.
Egy millió Ft-tal támogattunk az iskola névadójának állított szobor létesítését.
Támogatásaink 2014-ben kiemelkedő mértékűek voltak:
összesen 1 511 350 Ft-ot tettek ki.
4. RENDEZVÉNYEK 2014-ben
–
–

Május 1
Május elsején a Népművészetért Alapítvánnyal közösen süteményárusítást
szerveztünk, melynek bevétele 21 000 Ft volt.
– Falunapok
– Folytattuk tovább adománygyűjtésünket (a Népművészetért Alapítvánnyal közösen) a
falunapokon, ahol a bevételünk 93 175 Ft volt.
– Fabatkavásár
– 2014-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 (282 000 Ft) jelentős összeget tett ki.
– Falukarácsony
– Falukarácsonykor a képviselőtestület, valamint a Faluház és a civil szervezetek az
ünnepség után egy vásárt szerveztek. A bevételt, 40 000 Ft-ot az alapítványnak
ajánlották fel.
Bevételeink 2014-ben (az 1 %-kal) összesen:
561.698 Ft.

Az alapítványi hírekről a Deszki Hírnökben folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket. A
2014-es évben pl. 6 alkalommal volt kuratóriumi ülés, melyen egyhangúlag 20 határozatot
fogadtunk el.
Személyi változások:
Őzéné Szilágyi Tünde óvodavezető lemondott kuratórium tagságáról, helyébe
Gyukinné Brczán Szpomenka került.
2015. évi terveink:
–
–
–
–

Tavasszal és ősszel a Zoltánfy Általános Iskolában és az óvodában is az alapítványi
kezdeményezésre a tantestület a szülőkkel ismét „Fabatka vásárt” 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 és 2016-ban is folytatjuk a középiskolások ösztöndíj-pályázatát.

A beszámolóhoz mellékelem a könyvvizsgáló 2013. évi jelentését, valamint a 2013. évi
egyszerűsített pénzügyi beszámolót.
Deszk, 2015. január 12.
Dr. Bene Kálmánné
a kuratórium elnöke

