Közhasznúsági melléklet 2011
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név: Jászai Mari Általános Iskoláért Alapitvány
székhely: 2881, Ászár. Kossuth Lajos u.26
bejegyző határozat száma: Pk.60067/200/6
képviselő neve: Alföldiné Bánszegi Ágnes
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapcél szerinti tevékenységek: a.) iskolai, megyei szintű és regionális rendezvények, versenyek meghirdetésének, megrendezésének támogatása (idegen
nyelvi regionális verseny, megyei szavalóverseny, diáknapi rendezvény) b.) Kiemelkedő munkát (tanulmányi,- közösségi és sprt területén) végző diákok
jutalmazása Közhasznú tevékenységek: tehetséggondozó szakkör támogatása ; közoktatási törvény 38§ (1) bekezdése szerinti eszközök beszerzése
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
a.) Nevelés és oktatás,képességfejlesztés, ismeretterjesztés témában: a iskolai osztály részére szemléltető eszközök beszerzése, b.) hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségéenk elősegítése érdekében az anyagilag, szociálisan hátrányos helyeztű diákok részére támogatás a c.) sport témában
a sportversenyek nevezési díjának, a versenyekre utaztatás költségének átvállalása, helyi versenyek rendezési költségének támogatása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: l az 1997. évi CLVI. Tv. 26. §-ának c./ pontja 4., pontja szerinti közhasznú tevékenység
a közhasznú tevékenység célcsoportja: a 6-14 éves (általánosiskolás) korosztály
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: szemléltető eszköz:30 fő, sport: kb. 220 fő; nevezési dij: 52 fő, szakkör támogatás: 30 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: az oktatás színvonalának emelése, sport eredményeken keresztül az iskola hírnevének öregbítése
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem érték
Felhasználás célja
Művészeti szakkör
332 000 Ft támogatás
Takarítógép
450 000 Ft sportcsrnok

Pénzeszköz
Pénzeszköz
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Pénzeszköz
Pénzeszköz
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás
Tisztség

Vagyonelem érték

Felhasználás célja
Matematika verseny
166 000 Ft nevezési díj
56 643 Ft Szemléltető eszköz

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásrólszóló 1996. évi
CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel {B-(C+D+E+F)}
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma(a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv.32.§ (4) a) {B1+B2)/2>1.000.000.- Ft}
Ectv. 32.§ (4) b) {K1+K2≥0}
Ectv. 32. § (4) c) {(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25}
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.§ (5)a) {(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02}
Ectv. 32.§ (5) b) {(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5}
Ectv. 32. § (5) c) {(L1+L2)/2≥10 fő}

0

0

Előző év (1)
Tárgyév (2)
1 200 eFt
1 157 eFt

Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen

444 eFt

504 eFt

756 eFt
1 302 eFt

653 eFt
1 440 eFt

1 302 eFt
-102 eFt

1 440 eFt
-283 eFt

7
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Igen
Mutató teljesítése
Igen
Igen
Igen

7

