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Közhasznúsági beszámoló értékelése
A 2015. év pénzfelhasználással kapcsolatos legfontosabb kuratóriumi döntéseket
az alábbiak szerint foglaltuk össze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tervezett kirándulások támogatása.
Programok támogatása.
Az Élet Virága Díj-hoz nyaklánc medállal emléktárgy megvásárlása.
Pályázatok támogatása, befogadása.
Adózók 1%-os támogatásának tervszerű felhasználása.
Udvar felújítása.

Szervezetünk 2015-ben túljutott az átírási nehézségeken és sikeresen folytathatta
az alapító okirat szerinti munkáját.
Június elején visszafizettük az elmúlt időszak tagi kölcsöneit és elindítottuk az
év fő feladatát, az udvar felújítását. Ezt megelőzően egy tavaszi egészségnapi
programot szerveztünk, amin 258 ezer forint összegű támogatást sikerült elérni.
A programhoz kapcsolódóan a Biosziget Webáruház Kft. 100 ezer forint
támogatást, az MVM Partner Kereskedelmi Zrt. 500 ezer forint támogatást
biztosított az udvar felújítására.
Az udvar teljes felújításához szervezetünk összesen 2,5 millió forinttal járult
hozzá, amit a III. Kerületi Vagyonkezelő Zrt. további 1 millió forinton felüli
összeggel egészített ki. A játszóudvarra további mozgásfejlesztő eszközöket is
szeretnénk ajándékozni az elkövetkező időszakban. Köszönjük a támogatók
hatékony segítségét.
Továbbra is kiemelten kezeljük a gyerekek programjainak támogatását. Két
erdei iskolai tábort támogattunk, amihez részben pályázatok útján szereztünk
anyagi forrásokat. A Vegyes csoport egyhetes bogácsi táborozását 181 ezer
forinttal, a másik autista csoport 3 napos pilisborosjenői programját közel 30
ezer forinttal tudtuk segíteni. A sóstói táborozók nyaralásához 21 ezer forintot
sikerült biztosítani.
Két kerületi pályázatot is befogadtunk 450 ezer forint értékben, amit 12 ezer
forinttal kiegészítettünk. A pályázatokból befolyt összegekből az iskolai
ünnepségekhez fontos audió eszközöket és a korszerű oktatáshoz
elengedhetetlenül szükséges projektor beszerzését sikerült megvalósítani. A
megmaradt összegből minden számítógéppel rendelkező osztály részére hangfal2015. évi beszámoló
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szettet tudtunk vásárolni. Köszönjük az Önkormányzat vezetésének a már több
éve biztosított pályázati támogatásokat.
Terápiás jellegű szakköreinket és foglalkozásainkat is sikerült támogattunk
61 ezer forint értékben eszközökkel, anyagokkal.
Karácsonyi ajándékként 13 db CD lejátszós rádió ajándékozásával segítettük az
osztályok kulturális tevékenységét. Az eszközök beszerzéséhez 365 ezer forint
értékű támogatást tudtunk biztosítani.
Működési kiadásunk 157 ezer forint volt az év folyamán.
2007 óta a tantestület Élet Virága Díj-jal jutalmazza a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó dolgozót és tanulót. A 2 db láncon függő medalion finanszírozását
idén is szervezetünk vállalta, amik együttesen 70 ezer forintba kerültek.
A Szülősegítő pályázat kifizetése is folyamatosan történik 2016. júniusig.
Jelenleg az összeg közel felét használtuk fel, ami a pályázatban vállaltaknak
megfelelő felhasználás.
December végére 1 millió 153 ezer forint megtakarítást sikerült
megvalósítani.
2016. évben továbbra is támogatjuk a már rendszeresnek mondható eseményeket, programokat. Többek között:
 Tanulók kirándulása
 Erdei iskola program
 Élet Virága Díj
 Beépített bútorok felújítása, cseréje.
 Iskola udvarainak további felújítását a működtető Önkormányzattal
közösen.
Ezek mellett szeretnénk idén is gyarapítani az iskola eszközállományát,
bútorzatát.
Köszönjük a támogatóinktól kapott jelentős összegű támogatásokat és kérjük
további segítségüket
A 2015. évre tervezett célokat sikerült megvalósítanunk. Programjaink
szervesen illeszkedtek az iskola Munkatervéhez, aminek sikeres
megvalósítását segítették. A vásárolt eszközök és berendezések a korszerű
oktatás elengedhetetlen eszközei. Megállapodásunk alapján a 10.000 Ft-nál
nagyobb értékű eszközt/bútort az iskola leltárába átadtuk.
Mellékletek: 1. Pénzügyi beszámoló
2. Kiadások címszavanként
3. Bevételek részletezése.
Budapest, 2016. január 24.
.……………………………………
Riskó István alapítványi képviselő
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A beszámolót elfogadom:
……………………………………
Elek Zsuzsanna
elnök

…………………………………..
Jusztné Németh Noémi
kuratóriumi tag

……………………………………
Huber Hajnalka
kuratóriumi tag

…………………………………..
Dr. Vargáné Subosits Valéria
kuratóriumi tag
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