
Közhasznúsági jelentés  

az Illéssy Alapítvány 2013. évi tevékenységéről 
 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 46. §-a alapján az Illéssy Alapítvány 

közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint tesszük közzé: 
 

1. Számviteli beszámoló:  

Bevétel 2013. évben: 752.554,- Ft  

- adomány:  332.000,- Ft  

- Baptista Szeretetszolgálat adománya: 100.000,- Ft 

- 1 % SZJA:  200.454,- Ft 

- kamatjóváírás: 120.100,- Ft  

Kiadás összesen: 627.478,- Ft 

- tanulók támogatása:  285.990,- Ft 

- iskolai oktatási feltételeinek javítása: 121.170,- Ft 

- egyéb kiadások: 109.235,- Ft  

- pénzforgalmi jutalék és postaköltség:   22.253,- Ft 

- terv szerinti értékcsökkenés: 88.830,- Ft 

 Eredmény: 125.076,- Ft 
 

2. Költségvetési támogatás felhasználása: nem volt. 
 

3. Az Alapítvány vagyona 2013. december 31-én 6.020.379,- Ft. Az Alapítvány vagyona a 

befektetett eszközök költséghelyen 1.316.213,- Ft volt. 
 

4. A cél szerinti juttatások esetében a pályázati kiírás, a kifizetési jegyzék és határozat 

alapján a tanulók támogatása 285.990,- Ft összegű volt. Az iskolai oktatás feltételeinek 

javítása érdekében 121.170,- Ft értékű sportszervásárlás történt. 
 

5. Központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke: nem volt. 
 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: nincs. 
 

7. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló: 

 kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása, 

 tanulók támogatása: versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulóknak pénzbeli 

vagy tárgyjutalom nyújtása, 

 az Illéssy-bál sikeres megrendezéséhez támogatás. 
 

8.   Az alapítvány célja az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskolában folyó: 

 az iskolai oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása, 

 a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása, 

 iskolai és más szabadidős programok támogatása, 

 versenyek, vetélkedők díjazásához hozzájárulás. 
 

A közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. 46. §-a alapján 2014. február 25-én tartott kuratóriumi ülésén egyhangúlag 

elfogadta, s az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola honlapján nyilvánosságra 

hozza. 

 

Kisújszállás, 2014. február 25. 

 

 Demeter Jánosné 

 a kuratórium elnöke 


