A Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2004. évrıl
Az alapítvány a törvényi elıírásoknak megfelelıen a közhasznúsági jelentés
készítési kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.
Az alapítvány célja, hogy a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban támogassa és
finanszírozza:
– az iskolai oktatás technikai feltételeinek javítását
– az iskola diákjainak és tanárainak önképzését, díjakkal való jutalmazását, oktatói
és tudományos tevékenységét
– ösztöndíjak odaítélésével diákok és tanárok hazai és külföldi képzését
– iskolai évkönyvek és egyéb kiadványok megjelentetését.
Az alapítvány 2004. évben az SZJA 1%-ból 2.299.974 Ft támogatásban részesült.
Az SZJA 1%-os összegét az alapítvány 2004-ben nem használta fel, ezt az alapítvány
csak 2005-ben tervezi a 2005. október 31-i nyilvánosságra hozási határidı
figyelembevételével.
2004-ben az alapítvány a 2003-ban átutalt SZJA 1 %-ot, a 2.517.340 Ft összeget
költötte el. A nyilvánosságra hozás megtörtént a Zalai Hírlapban való közzététellel.
Ebbıl az összegbıl 147.000 Ft-ot a pályázaton nyertes diákok részére rendszeres
ösztöndíjként fizetett ki, 140.000 Ft-ot pedig a különféle versenyeredményt elért
tanulók ill. szociálisan rászoruló diákok kaptak.
Az alapítvány diákok nyári matematikai táborozásához 104.000 Ft-tal, kerékpártúrához
160.000 Ft-tal, geológiai táborhoz 27.000 Ft-tal, nyári diákönkormányzati táborhoz
98.500 Ft-tal, erdélyi úthoz 125.950 Ft-tal, német úthoz 141.700 Ft-tal, sítáborhoz
36.000 Ft-tal járult hozzá.
A diákoknak a keszthelyi Helikon ünnepségeken való részvételét 194.900 Ft-tal
támogatta.
Az alapítvány tanulók részére tanév végi könyvjutalmazásra is 99.120 Ft-ot
biztosított.
Kis értékő tárgyi eszközök beszerzése is történt az 1% terhére összesen 358.778
Ft értékben, így CD-s rádiómagnók 94.970 Ft, labdák 43.500 Ft, német könyvek 66.061
Ft, sportszerek 41.600 Ft, egyéb fizikai eszközök: hıáramlási tekercs, Peltier elem,
billegı ivómadár 24.635 Ft, fotocellás kapu kábellel és rúddal 46.949 Ft, médiaismeret
könyvek 13.386 Ft, könyvtári könyvek 27.677 Ft összegben.
Az alapítvány emellett 1.000.000 Ft-tal járult hozzá az iskolai szakkörök
megtartásához, és biztosította ezek járulékait, ezen támogatásból 85.000 Ft-ot az SZJA
1% terhére fizetett ki.
Az alapítványnak a korábbi évekbıl származó SZJA 1% maradványa nem volt.
Az 1%-os támogatás felhasználásán kívül más keretbıl még több kis értékő
taneszköz vásárlása történt a munkaközösségek kéréseinek alapján: matematika, angol
könyvek, technikai satu, vasaló, vasaló állvány, tanári asztalok, valamint a fizika szertár
részére funkciógenerátor, 432.013 Ft összegben.
Az alapítvány 2004. évben egyedi kérelem alapján 286.508 Ft rendkívüli ÁFA
visszatérítésben részesült.
Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitıl támogatásban az alapítvány 2004. évben nem
részesült.

Az alapítvány kuratóriumának és felügyelı bizottságának tagjai részére semmiféle
juttatást nem nyújtott.
Az alapítvány adminisztrációs teendıinek ellátására 2004. évben gazdasági
ügyintézıt foglalkoztatott. Ezzel összefüggésben 210.656 Ft-ot bérre, 21.000 Ft-ot
pedig egészségügyi hozzájárulásra fizetett ki.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet 2004.
évben maradéktalanul el tudta látni.
2004. január 1-i egyenleg
Közhasznú tevékenység bevétele
– SZJA 1%
– különféle támogatások
– alapítványi bál belépı díja
– kamatbevétel, árfolyamnyereség
– APEH ÁFA visszatérítés

17.145.773 Ft
6.191.294 Ft
2.299.974 Ft
2.108.400 Ft
679.000 Ft
817.412 Ft
286.508 Ft

A különféle támogatásokat (2.108.400 Ft,) cégek és magánszemélyek által nyújtott
befizetések, valamint az alapítványi bál alkalmából lévı felajánlások teszik ki.
Az alapítvány 2004. évben jelentıs összegő kamatbevételt és árfolyamnyereséget
realizált.
Közhasznú tevékenység kiadásai
– személyi jellegő ráfordítás
– járulék
– mőködéssel kapcsolatos szolgáltatás
anyagjellegő kiadás
– bállal kapcsolatos kiadás
– eszközbeszerzés
– támogatás
− egyéb szolgáltatás
− tárgyi eszköz beszerzés
Egyenleg 2004. december 31-én

5.564.724 Ft
210.656 Ft
21.000 Ft
71.494 Ft
1.390 Ft
776.410 Ft
780.957 Ft
2.374.770 Ft
95.224 Ft
1.232.823 Ft
17.772.343 Ft

Ezen jelentés melléklete még a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet szerinti egyéb
szervezetek 2004. évrıl készült közhasznú egyszerősített beszámolója.
Zalaegerszeg, 2005. március 8.
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