A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány
2011. évi
közhasznúsági beszámolója

I. Az alapítvány működése, kuratóriumi ülések
Alapítványunk 1992-ban a szülők és az iskola dolgozóinak együttes döntése alapján jött létre, jellegét
tekintve magánalapítvány. 1998. január 1-től közhasznú szervezeti minősítéssel végzi munkáját.
A kuratóriumi tagok munkájukat társadalmi munkában – mindenféle díjazás nélkül - látják el.
A kuratóriumi ülések az alapító okiratnak megfelelően, illetve az igényekhez igazítva kerültek
megtartásra 2011. évben az alábbiak szerint:
- március 16-án,
- május 4-én,
- május 31-én,
- július 14-én,
- november 7-én és
- december 5-én.

Cél szerinti tevékenység
A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány elsődleges feladata az iskola
működésének elősegítése, a nevelési és oktatási feladatok ellátásához, az oktatástechnika
fejlesztéséhez, a kísérletek támogatásához anyagi fedezet megteremtése.
A kuratórium az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével határozott a
benyújtott pályázatok elbírálásakor, az alábbiakban felsoroltak szerint:
- szakkörök támogatása
- tanulmányi kirándulások támogatása
- tanulmányi versenyek jutalmazása
- alapítvány működési költségei (bank, könyvelés, informatika,
irodaszer, hirdetés stb.)
- térfigyelő rendszer kiépítése
- külföldi kapcsolatok ápolása

83 eFt
101 eFt
107 eFt
95 eFt
458 eFt
119 eFt

Kommunikációs tevékenység, nyilvánosság
Az alapítvány tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az iskola tanulóit, illetve a szülőket. Erre
alkalmas fórumok: a rendszeresen megtartott iskolagyűlések, a szülői értekezletek, a nevelőtestületi
értekezletek, az alkalmazotti értekezletek, az iskolaszék ülései, a Deák-Diák-Show. Ez utóbbi az
alapítvány nagyszabású rendezvénye, mely szintén alkalmas arra, hogy betekintsenek az érdeklődők
az alapítvány munkájába. A Deák-Diák-Show minden év májusában kerül megrendezésre, ahol
ismerteti az iskola igazgatója az alapítvány éves beszámolóját.
Munkánkról, az alapítvány gazdálkodásáról, a befolyt támogatások felhasználásáról folyamatosan
beszámolunk az újságokban, hirdetéseket teszünk közzé, illetve a városi médiákat is felhasználjuk a
tájékoztatásra, rendezvényeinkről az interneten is tájékozódhatnak az érdeklődők (Pl. Szentesi
Mozaik, közhasznú szervezetről szóló honlapok stb.) Kiemelt szerepe van Deák Ferenc Általános
Iskola honlapjának, ahol naprakész információkat kapnak az érdeklődők.
Az alapítvány munkájáról - kérésre – személyesen is adunk felvilágosítást igény esetén.

II. Az alapítvány bevételei és kiadásai
Bevételek:
- Támogatás gazdasági szervezetektől
- Lekötött pénzeszközök kamatai
- Egyéni vállalkozók támogatása
- SZJA 1 %-ából nyújtott támogatás
- Rendezvény (DDS)
- Magánszemélyektől kapott támogatás
Bevétel összesen:

260
344
6
174
188
24
996
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Kiadások összetétele:
- Szakköri támogatás
- Kirándulások támogatása
- Működési kiadások
- Rendezvény, tanulmányi versenyek támogatása
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- Külföldi kapcsolatok ápolása
- Ráfordítást jelentő elszámolások (écs)
Kiadások összesen:

83 eFt
101 eFt
95 eFt
107 eFt
458 eFt
119 eFt
280 eFt
963 eFt

III. A számviteli beszámoló
A közhasznúsági beszámoló mellékletét képezi.

IV. Nyilatkozatok
A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány, mint közhasznú szervezet központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, kisebbségi
önkormányzattól, települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől 2011. évben támogatást nem kapott.
A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány, mint közhasznú szervezet 2011. évben
vállalkozói tevékenységet nem folytatott.

Záradék:
A közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma megtárgyalta és elfogadta.

Szentes, 2012. május 23.

__________________
hitelesítő

_____________________
a kuratórium elnöke

__________________
hitelesítő

