Közhasznúsági jelentés
A Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány
2010. évi tevékenységéről

1. Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló a 224/2000. Korm. rendelet alapján készült.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2010. évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi jövedelemadó 1 %ának felajánlásából 2.970.441 forintot kapott, 2009. évi maradvány 496.742 forint, mely
összesen 3.467.183 forint.
2010. évi felhasználás:
Sport-és biológustábor
Nemzetközi diákcsereprogram
Tehetséggondozás
Diák önkormányzati programok támogatása
Összesen:

566.960
41.375
1.428.670
400.000
2.437.005

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A maradvány 1.030.178 forint felhasználása a 2011. év folyamán fog megvalósulni.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2010. évi induló vagyon
2010. évi bevétel
2010. évi kiadás
2010. évi eredmény
2010. évi XII. 31-i vagyon

2.272.320
4.524.796
3.476.166
-3.000
3.317.950

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások
Megnevezés
magánszemélynek
Pénzbeni támogatás
567 700 Ft
Vásárolt , továbbadományozott természetbeni jutt.
0
Kapott és továbbadományozott természetbeni jutt.
0
Összesen:
567.700 Ft

programnak
1.869.305.Ft
0
0
1.869.305 Ft

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke
Ilyen jellegű támogatást az Alapítvány 2010. évben Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatától pályázatként támogatást kapott 1.420.000 forint értékben.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetve
összege
Az alapítvány tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesülnek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26.§.c./4. pontjában foglalt tevékenysége
„ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” alapján közhasznú
tevékenységet lát el.
A Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 2010. évben is eleget tett a közhasznúságból
adódó törvényi kötelezettségeinek.
Alapítványunk kuratóriuma az év folyamán 3 alkalommal ülésezett, a beadott pályázatok
száma 30.
A kuratórium 5 fős, feladataikat társadalmi munkában látják el.
Közhasznú szakmai tevékenységről:
Tevékenységünket az Alapító Okiratban foglalt célok érdekében végeztük. Az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelően kiemelten az öntevékeny diákcsoportok munkáját,
tanulmányutakat, a differenciált pedagógiai munka minőségének fejlesztését segítettük.
1) A Diákönkormányzat hagyományos és rendkívüli kulturális, sport szabadidős
tevékenységének, működésének anyagi feltételeit biztosítottuk.
2) A tehetséggondozás érdekében több fakultatív csoport szakmai programjához
biztosítottuk a részvételi díjakat vagy utazási költségeket támogattunk.
3) A gimnázium diákjai részére szervezett belföldi tanulmányutakat, erdei iskolát,
testvériskolai programot, valamint diákcserét támogattunk.
4) A sport táborok, terepgyakorlatok, nyelvi gyakorlás megvalósítását segítettük
anyagi támogatással.
5) Az Alapítvány pályázatokon nyert összegből segítette a tanulmányi versenyek,
hazai szakmai táborok, diákcsere programok megvalósulását.

Érd, 2011. május 25.
Vörös István
az Alapítvány képviselője

