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Szöveges beszámoló a Fertőszentmiklósi Általános Iskola Tehetséges
Tanulóit Segítő Közalapítvány közhasznúsági jelentéséhez a 2017-es
esztendőről:
A közalapítvány 2003 óta működik, a Győr- Moson- Sopron Megyei Bíróság közhasznú
szervezetként 2003. szeptember 1-jén jegyezte be.
A 2011-ben módosított alapító okirat szerint a közalapítvány célja a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tehetséges diákjai fejlődésének támogatása, elsődleges
célként az iskola legjobb 8. osztályos tanulóinak jutalmazása. A közalapítvány a tanévet
lezáró iskolai ünnepségeken a Magyar Péter-díj arany fokozatában részesíti azokat a 8.
osztályos diákokat, akik a 8 tanév során mindig kitűnő tanulmányi eredményt értek el,
emellett példás magatartásukkal és szorgalmukkal is kiérdemelték a nevelőtestület elismerését. A Magyar Péter-díj ezüst fokozatát pedig azok a példás magatartású és szorgalmú
8. osztályos tanulók kapják, akiknek a bizonyítványában az ötösök mellett maximum kettő
négyes szerepel.
A közalapítvány másodlagos célként lehetőségei szerint jutalmazhatja az iskola szakmai
munkaközösségei által minden tanév október 15-ig meghirdetett szaktárgyi versenyeken
dobogós helyezést elért tanulókat.
A közalapítvány 2017-ben a Magyar Péter-díj arany ill. ezüst fokozatában nem részesített
egy tanulót sem, ugyanis az alapító okiratunkban meghatározott feltételeknek nem felelt
meg egyetlen 8. osztályos diák sem.

A közalapítvány másodlagos célja szerint 93.370 Ft értékben számítástechnikai- ill.
könyvutalványt, valamint golyóstollakat vásárolt. A könyvutalványokkal, valamint az egyéb
ajándékokkal az iskola szakmai munkaközösségei által szervezett 19 tanulmányi versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott 66 tanulót jutalmaztunk.

Tárgyévben az alapítvány cél szerinti közhasznú bevétele 263 ezer Ft, mely adódott Fertőszentmiklós, Petőháza és Röjtökmuzsaj Önkormányzata 80 ezer forintos támogatásából,
illetve magánszemélyek 1%-os felajánlásából, melynek összege 182 509 Ft.
Egyéb pénzügyi bevétel a bankszámlák kamataiból: 138 Ft. A működésre fordított 15 157
Ft eredményeként az évet eredményként +156 120 forinttal zárta a közalapítvány.
A mérlegfőösszeg 1.424 e Ft. Pénzeszközök értéke 1.424 e Ft.

A közalapítvány kuratóriumának vezetői és tagjai sem pénzügyi támogatást, sem egyéb
juttatást nem kaptak.
Az alapítvány a 2017-es évben az alapító okiratban meghatározott céljainak megfelelően
végezte tevékenységét.
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A kuratórium a közhasznúsági jelentést 2018. május 31-i ülésén egyhangúlag elfogadta.

Sipőczné Baranyai Éva
elnök

