
Az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 2017. évi közhasznúsági beszámolója 

  Alapítványunk a 2017-es 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 könyveket a könyvtár számára, irodaszereket, írószereket, projektorokat, nyomtatót 

- Támogattuk a gyermekek osztálykirándulásait, múzeum látogatásait, az erdei táborozást, a tanári 

kirándulást, a nyári révfülöpi tábort, színházi kirándulást 

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

egészségnapot, a családi sportnapot, a ballagást, a kézmosás világnapját, az évzáró rendezvényt, a 

gyermekek közös karácsonyozását támogattuk. 

2017. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai: 

A kapott támogatás: 1468 e ft 

Helyi önkormányzati támogatás: 190 e ft 

Az anyagjellegű ráfordítások összege: 1554 e ft (a vállalt célok elérése érdekében felmerült költségek) 

Személyi jellegű ráfordítások: 37 e ft 

Az 1%-ból befolyt összeg: 597 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 2018-ban is figyelemmel kísérik munkánkat, és támogatnak bennünket. Köszönjük. 

 

2018. május 14.                                                                                          Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

Készült: 2018 május 14-én, az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány ülésén. 

Jelen vannak: Az alapítvány kuratóriumi tagjai, a mellékelt ív szerint. 

Napirend: Az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 2017 évi beszámolójának ismertetése, elfogadása. A 

közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása. A 2018-as év költségvetési tervének ismertetése, elfogadása. 

Támogatások előterjesztése, egyéb határozatok.  

  Az alapítvány elnöke, Bocskai László köszöntötte a résztvevőket, és röviden ismertette az ülés témáját. 

  A napirend szerint ismertette a 2017-es év beszámolóját. Kiemelte az elért eredményeket, a nyújtott 

támogatásokat. Ismertette a bevételeket, és a kiadásokat.  

  A kuratórium tagjai egyeztették a közhasznúsági jelentésbe bekerülő adatokat. 

  Mandák Krisztina ismertette a rövid távú terveket, melyhez a kuratórium tagjainak a segítségét kérte. 

Ismertette a 2018-ban várható bevételeket, illetve kiadásokat. Kiemelte az iskola tárgyi eszközeinek 

hiányosságait, felkérte az alapítványi tagokat, erre fektessenek különös hangsúlyt. 

  Az alapítvány egyhangúan megszavazta, hogy a negyedik évfolyam tanulóinak és tanárainak erdei iskolai 

kirándulását továbbra is 2500.-ft/fő összeggel támogatja. 

  A tagok egyhangúan megerősítették, hogy az alapítvány tulajdonában lévő projektort, továbbra is, 

használatra Kovácsné Kovácsi Beáta igazgatóasszonynak adja át. Megbízták, Bocskai László elnököt, hogy 

szerezzen be ajánlatokat 2db projektor esetleges beszerzésére. 

  Bocskai László ismertette, hogy a Bolyai gimnáziummal kötött együttműködés keretében a diákok több 

alkalommal, -papírgyűjtés, sportversenyek, iskolai rendezvények- vettek részt közösségi szolgálati munkán. 

Heizer Venesz Erzsébet kiemelte a még szorosabb együttműködést a szülőkkel és a tanárokkal. Ennek 

eredménye lehet az 1%-ból befolyó támogatások folyamatos emelkedése. 

 

  A jegyzőkönyv hitelesítésére a tagok Bocskai László elnököt kérték fel. 

 

  Bocskai László megköszönte mindenkinek a részvételt, majd az értekezletet bezárta. 

 

Ócsa, 2018 május 14. 
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Bálintné Borbély Tünde 

 

 

 

 

Ócsa, 2018 május 14. 

 



Költségvetési terv 2018 

Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 

 

Bevételi oldal: 

- Önkormányzati támogatás a március 15-i ünnepségre                                                                   40.000.- ft 

- Önkormányzati támogatás a 4. évfolyam erdei iskolájának támogatására                                150.000.- ft 

- Önkormányzati támogatás a pedagógus kirándulásra                                                                   150.000.- ft 

- A tavaszi papírgyűjtésből származó bevétel                                                                                    500.000.- ft 

- Az őszi papírgyűjtésből származó bevétel                                                                                        450.000.- ft 

- Az adók 1%-ból származó bevétel                                                                                                     650.000.- ft 

- A Mettex Kft támogatása                                                                                                                    100.000.- ft 

                                                                                                                           összesen:                 2.040.000.- ft 

Kiadási oldal: 

- Könyvelési díj (12 hónap)                                                                                                                    144.000.- ft 

- Banki költségek (12 hónap)                                                                                                                   30.000.- ft 

- Erdei iskola támogatása                                                                                                                      300.000.- ft 

- Papírgyűjtés győzteseinek jutalmazása                                                                                            150.000.- ft 

- A diákok év végi jutalmazása                                                                                                               100.000.-ft 

- Különféle versenyek támogatása (LÜK, matek, kémia, sport)                                                       100.000.-ft 

- Kirándulások támogatása (osztály szinten)                                                                                      200.000.- ft 

- Oktatási segédeszközök beszerzése                                                                                                   450.000.-ft 

- Rendezvények támogatása (farsang, Ki mit tud? ballagás, karácsony)                                       100.000.- ft 

- Egyéb apróságok (dekoráció, tanfelszerelés, stb..)                                                                        100.000.- ft 

                                                                                                                                   összesen:                1.674.000.- ft 

 

Ócsa, 2018 május 14. 

 

 

 



Szöveges beszámoló 2017 

Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 

  Az alapítvány fő célja 2017-ben is a különféle versenyek támogatása, az osztályok kirándulásainak 

támogatása, az iskolai rendezvények támogatása, a szükséges eszközök, segédeszközök, felszerelések, 

dekorációk, jutalomtárgyak beszerzése volt. 

  Az alapítvány bevételei az alábbiak szerint alakultak: 

Az adó 1%-ból 596846.- ft, Önkormányzati támogatásból 190000.- ft, a Papír Recycling Kft-től 675360.- ft, 

magánszemélyi támogatásból 3068.- ft bevétel származott. 

Az alapítvány kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 

Januárban: könyveket vásároltunk, irodaszereket szereztünk be 

Februárban: Zrínyi matematika versenyt támogattuk, a Halászy napokra ajándékot vásároltunk 

  Márciusban: az osztálykirándulásokat támogattuk, könyveket szereztünk be, írószereket vásároltunk 

  Áprilisban: az egészségnapot támogattuk 

  Májusban: a negyedik évfolyam erdei iskoláját támogattuk, a családi sportnapot támogattuk, 

osztálykirándulásokat támogattunk, a papírgyűjtés helyezettjeit jutalmaztuk, irodaszereket vásároltunk,  

  Júniusban: az osztálykirándulásokat támogattuk, írószereket vásároltunk, a kézmosás világnapját támogattuk 

  Júliusban: révfülöpi tábort támogattuk 

  Szeptemberben: a felújított mosdókba vásároltunk használati eszközöket,  

  Októberben: kirándulásokat támogattunk, egyszer használatos eszközöket szereztünk be 

  Novemberben: a papírgyűjtés győzteseit jutalmaztuk, labdákat vásároltunk, színházlátogatást támogattunk 

  Decemberben: szaloncukrot vásároltunk, villanyszerelési anyagokat vettünk, 2db projektort és a 

hozzátartozó kiegészítőket, és egy nyomtatót vásároltunk 

Az alapítvány kiadásaiban minden hónapban szerepel a könyvelési díj, illetve a banki költségek díja. 

Az alapítvány 2017-ben is az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött.  

Vezető tisztségviselőinek és tagjainak semmilyen juttatást, bért, vagy díjat nem nyújtott. 

 

 

Ócsa, 2018. május 14. 


