
Az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 2016. évi közhasznúsági beszámolója 

  Alapítványunk a 2016-os évben is az alapító okiratában kitűzött céljainak megfelelően működött. 

  Fő célkitűzésünk a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenységek 

folytatásához szükséges eszközök beszerzése. Az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, eszközök 

beszerzése. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás korszerűbb 

eszközeinek a megteremtése. Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök támogatása, a szükséges eszközök 

beszerzése. Az alapítvány másik fontos célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, jogi és 

természetes személyeket, hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek az ócsai általános 

iskolában tanuló gyerekek testi és lelki egészségének a megőrzésére, szabadidőjük szervezett eltöltésére 

irányulnak. Támogatjuk az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek 

javítására, műszaki, technikai berendezések beszerzésére irányuló törekvéseket. 

- Beszereztünk papírírószereket, irodaszereket, játékokat, könyveket, terítőket az étkezőbe, kreatív 

foglalkozásokhoz eszközöket. 

- Támogattuk a Zrínyi matematika versenyre utazó diákokat, a 8. évfolyamos diákok kirándulását, a 4. 

évfolyam erdei iskoláját, az Ócsai Madárvártába, az Őskultúra Alapítvány E-Me-Se parkjába való kirándulást, 

az ERVÉP Kft parkjába, a Hollókői várba, a Magyar Természettudományi Múzeumba való kirándulást, a 

Campona játszóházba kirándulást, a 3. évfolyam osztálykirándulását, a révfülöpi táborozást, kirándulást az 

Elevenparkba. 

- Több rendezvényt, a Halászy-napokat, a március 15-i ünnepséget, a Víz Világnapját, a papírgyűjtést, a 

családi sportnapot, a ballagást,  az évzáró rendezvényt, a gyermekek közös karácsonyozását támogattuk. 

2016. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai: 

A kapott támogatás: 1542 e ft 

Helyi önkormányzati támogatás: 180 e ft 

Az anyagjellegű ráfordítások összege: 1414 e ft (a vállalt célok elérése érdekében felmerült költségek) 

Személyi jellegű ráfordítások: 68 e ft 

Az 1%-ból befolyt összeg: 570 e ft 

Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek és tagjainak nem nyújtott semmilyen juttatást, bért vagy díjat. 

Köszönjük a támogatásokat, és arra kérjük Önöket, hogy ebben az évben is támogassák az SZJA 1%-val 

iskolánkat, ezen keresztül tanulóinkat. 

Bízunk benne, hogy 2017-ben is figyelemmel kísérik munkánkat, és támogatnak bennünket. Köszönjük. 
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