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A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évrıl 

 

 

 

Az alapítvány a törvényi elıírásoknak megfelelıen a közhasznúsági jelentés készítési 
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget. 
 
Az alapítvány célja, hogy a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban támogassa és 
finanszírozza a  
- külföldi tanulmányutakat 
- természetvédelmi, környezetvédelmi konferenciát 
- néptánccsoportot, énekkart 
- hátrányos helyzető, kiváló tanulók támogatása 
- nyelvtanárok külföldi továbbképzését 
- a gimnázium azon tanulóit, akik tanulmányi, mővészeti vagy sport terén kiváló eredményt 

érnek el. 
 
 
 
Az egyszerősített beszámoló adatai: 

 

 

 2009.év 2010.év 

Forgóeszközök 2.480.380,- 2.575.155,- 

Pénzeszközök 2.480.380,- 2.575.155,- 

Eszközök összesen: 2.480.380,- 2.575.155,- 

Saját tıke 2.480.380,- 2.575.155,- 

Tıkeváltozás 2.480.380,- 2.575.155,- 

Források összesen 2.480.380,- 2.575.155,- 

 

 

Az egyszerősített beszámoló eredmény levezetése: 

 

 

 2009.év 2010.év 

Összes közhasznú tevékenység bevétele 2.782.469,- 1.242.315,- 

Egyéb bevételek 2.782.469,- 1.242.315,- 

Tényleges pénzbevételek 2.782.469,- 1.242.315,- 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.169.668,- 1.147.540,- 

Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 1.169.668,- 1.147.540,- 

APEH által kiutalt 1% tájékoztató adat     665.804,-    816.734,- 

 



Az alapítvány nyitó egyenlege 2010. január 1-én:  2.480.380.,- 

 

 

 

Bevételek: 

 
- Kamat bevétel       85.581,- 
- APEH 1%      816.734,- 
- Vállalkozásoktól kapott támogatások  210.000,- 
- Önkormányzatoktól átvett támogatás  130.000,- 
 
Bevételek összesen:     1.242.315,- 

 

 

 

Kiadások: 

 
- bankköltség          23.805,- 
- a közhasznúság jelentés közzététele, nyomtatvány  vásárlás     6.965,- 
- Notebook vásárlás       123.890,- 
- Vívó felszerelés vásárlása         49.995,- 
- sí tábor támogatása          80.000,- 
- Idegen nyelvi nap         20.000,- 
- olasz fesztivál         62.500,- 
- tanulók jutalmazására könyvek vásárlása    161.257,- 
- jutalmazásra labdák vásárlása       40.210,- 
- Segesvári cserekapcsolat       205.000,- 
- Tisza-tó szállás ktg.         50.000,- 
- iskolaújság kiadásához hozzájárulás     59.002,- 
- Kunc Adolf versenyhez könyvvásárlás      25.000,- 
. Vajda Nap          30.000,- 
- Newton Kupa könyvvásárlás       27.430,- 
- Rajz-,vers és prózamondó verseny költségeihez    113.086,- 
- Mikulás ünnepély         24.260,- 
- Christmas Celabration         45.140,- 
 
Kiadások összesen:       1.147.540,- 

 
 
Bankszámla egyenlege 2010. december 31-én:            141.975,-  
Lekötött betét:       2.433.180,- 
        2.575.155,- 
 
Az alapítvány záró egyenlege 2010. december 31-én:  2.575.155,- 

 



A kiadások részletezése: 
 
Az alapítvány 2010.évben számlavezetési díjra, ill. bankköltségre 23.805,-Ft azaz 
Huszonháromezer-nyolcszázöt forintot, a közhasznúsági jelentés közzétételére, ill. 
nyomtatvány vásárlásra 6.965,- Ft azaz hatezer-kilencszázhatvanöt forintot fizetett ki. 
2010.április 21-én 1 db Notebook-ot vásároltunk 123.890,- Ft azaz Egyszázhuszonháromezer-
nyolcszázkilencven forint értékben, melyet használatra átadtunk a Vajda János Gimnázium 
tantestülete részére. 
Párbajtır vásárlás támogatása 

Markovics György a gimnázium tanára a tanulók részére vívó felszerelés vásárlására kért 
támogatást az alapítványtól, melybıl párbajtırt vásárolt 49.995,- Ft azaz Negyvenkilencezer-
kilencszázkilencvenöt forint értékben. 
 
Az ausztriai tanulmányút támogatása 

Rónaky Attila, Porkoláb Dezsı, Csikós József és Tóthné Bentzik Judit a gimnázium 
testnevelés munkaközössége az ausztriai tanulmányút utazási költségére kértek 80.000,-Ft 
azaz Nyolcvanezer forint támogatást az alapítványtól. Az utazásra 2010. január 22-25. között 
került sor, melyen 45 tanuló vett részt. 
 
Idegen Nyelvi Nap támogatás 

Németh Zsuzsanna tanárnı a 2010.március 16-án megrendezett Idegen nyelvi napra 20.000,- 
Ft azaz Húszezer forintot kért az alapítványtól, melybıl üdítıt, tortát, pogácsát vásároltak. 
 
Olasz fesztivál támogatása 

Czibor Anikó tanárnı az olasz fesztivál költségeihez 62.500,-Ft azaz Hatvankettıezer ötszáz 
forintot kért az alapítványtól, melybıl az útiköltség került kifizetésre. A fesztivál 2010. 
március 26-27-én Nyíregyházán került megrendezésre. 
 
Tanulók jutalmazása, támogatása 

Kiemelkedı teljesítményt nyújtó tanulóink, valamint kiváló tanulmányi eredményük 
elismeréseként iskolánk tanulóit jutalmazásban részesítettük, mely a következı formában 
történt: 
-A tanév végén jutalmazáshoz könyveket vásároltunk 161.257,- azaz Egyszázhatvanegyezer-
kettıszázötvenhét forint összegben. 
- Az osztályok jutalmazásához labdát vásároltunk 40.210,-Ft azaz Negyvenezer-kettıszáztíz 
forintért. 
 
Segesvári cserekapcsolat támogatása 

Ferge Rita segesvári cserekapcsolatért felelıs tanárnı kért 105.000,-Ft azaz Egyszázötezer 
forint támogatást az alapítványtól, melybıl a csoport útiköltsége került kifizetésre.  
A segesvári kirándulásra 2010.július 3-10.közötti idıpontban került sor. 
Keszthely Város Önkormányzata 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint mőködési célú 
pénzeszköz átadásról megállapodást írt alá az alapítvánnyal, melybıl az Erdélyi látogatás 
útiköltségéhez járultak hozzá.  
 

Tisza-tó Sarudi tábor támogatása 

Németh Zsuzsanna tanárnı 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint támogatást kért az alapítványtól 
a 2010.augusztus 11-15.között Sarudon, a Tisza-tó partjára szervezett tábor szállás 
költségéhez.  
 



Vajda-Lapok iskolaújság kiadásához támogatás 

Hóbor Katalin tanárnı kérésére, a „Vajda-Lapok” iskolaújság nyomtatási költségéhez 
59.002,- azaz Ötvenkilencezer-kettı forint összegben járult hozzá az alapítvány.  
2010-ben három szám került nyomtatásra. 
 
 
Vajda Nap megrendezéséhez támogatás 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 30.000,- Ft azaz Harmincezer forint mőködési célú 
pénzeszköz átadásról megállapodást írt alá az alapítvánnyal, melybıl a 11.D osztály által 
szervezett „Vajda Nap” költségéhez járult hozzá az alapítvány. 
. 
Vers- és prózamondó ill. rajzversenyhez támogatás 

Ferge Rita tanárnı a rajz-, Szabó Edit tanárnı a vers-és prózamondó verseny 
megrendezéséhez 113.086,- azaz Egyszáztizenháromezer-nyolcvanhat forintot kért az 
alapítványtól. A verseny 2010. november 30-án került megrendezésre. A kapott összegbıl 
könyvutalványt vásároltak, plakettet készíttettek a résztvevıknek, ill. üdítıt vásároltak . 
 
Kunc Adolf Természettudományi Versenyhez támogatás 

Dr. Berkéné Várbíró Beáta és Farkas László matematika és fizika szakos tanárok a komplex 
iskolai természettudományi verseny lebonyolításához 25.000,-Ft azaz Huszonötezer forintot 
kértek az alapítvány kuratóriumától. A verseny 2010. november 10-én került megrendezésre, 
a kért összegbıl a tanulók jutalmazásához könyveket, ill. üdítıt vásároltak. 
 

Newton Kupa támogatás 

Dr. Berkéné Várbíró Beáta és Farkas László matematika és fizika szakos tanárok a Newton 
Kupa megrendezéséhez, mely 2010.november 19-én került sor, 27.430,- Ft azaz 
Huszonhétezer-négyszázharminc forint  támogatást kaptak, melybıl füzeteket és üdítıt 
vásároltak. 
 
Iskolai Mikulás ünnepség támogatása 

Rázsiné Gyulassy Adrienne angol szakos tanárnı kérésének megfelelıen az alapítvány 
24.260,- Ft azaz Huszonnégyezer-kettıszázhatvan forint összegben támogatta a Mikulás 
ünnepséget. 
 
Christmas Celebration címmel támogatás 

Rázsiné Gyulassy Adrienne angol szakos tanárnı a Christmas Celebration szervezésének és 
lebonyolításának költségeihez 45.140,- azaz Negyvenötezer-egyszáznegyven forintot kapott 
az alapítványtól. A rendezvényre 2010. december 14-én került sor. A kért összegbıl üdítıt, 
szaloncukrot, csokoládét, gyertyát és egyéb anyagokat vásároltak. 
 
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kuratóriumának tagjai, 
tisztségviselıi díjazásban nem részesültek. 
 
A közhasznúsági jelentés kivonatát a Nonprofit Hírlevél hasábjain tesszük közzé. 
 
 
Keszthely, 2011. március 25. 

 

       Szörényi Zoltán 

              a kuratórium elnöke 


