A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) székhelyén,
2100 Gödöllő, Légszesz u 10. alatt, 2007 óta – a Pest Megyei Bíróság által AM 2914 szám alatt
nyilvántartásba véve – végzi közhasznú tevékenységét, támogatva a Gödöllői Hajós Alfréd
Általános Iskola nevelő-oktató munkáját, az iskola diákjainak hasznos szabadidő eltöltését.
Az alapítvány legfőbb döntéshozó és irányító szerve, a kuratórium az alábbi felépítés szerint
végezte éves munkáját: Fazekasné Katona Magdolna – a kuratórium elnöke, Halmosi Tímea –
kuratóriumi titkár, Tóth Katalin – a kuratórium tagja. A bankszámla feletti rendelkezést és
utalványozási jogot a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együttesen végzi.
A kuratórium tagjai díjazás és költségtérítés nélkül, önkéntes alapon végzik munkájukat. Az
adminisztrációban az iskola titkársága – szintén díjazás nélkül – segíti a munkát. Az alapítvány
működési kiadásait a minimális szinten tartva, csak a bank kezelési költségeivel, valamint a
könyvelést végző vállalkozás kifizetésével terheltük a 2021-es gazdasági évben.
A kuratórium 2021-ben 2 alkalommal ülésezett. A kuratóriumi ülésekről hiteles jegyzőkönyv
készült, melyek az iskolában megtekinthetők.
Az alapítvány kuratóriuma mindenkor szem előtt tartja, hogy működése, támogatási politikája
és tevékenysége megfeleljen az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak.
2021-ben az alábbi bevételi forrásaink voltak:
- SZJA 1 %
- Céges felajánlás ajándékozási szerződés keretében: tárgyi eszköz (laptopok, mikrofonos
fejhallgató a digitális tanulás segítésére.)
- Cégek, magánszemélyek pénzbeli adománya
- Sulizsák program
Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokat az alapítványi célok elérésére fordította. Egész
tanéven át segítette az iskola működését, az oktatási feltételek javításához nyújtott anyagi
támogatást.
2021-ben az alábbi célokra fordítottuk az alapítvány vagyonát:
A tanulók jutalmazása
- Tanév végi jutalomkönyvek:148.879,-Ft
-„Jó tanuló, jó sportoló” díj, Hajós érem: plakett, ajándékutalvány: 103.100,-Ft
Az iskola rendezvényeinek támogatása: Rendezvények hangosítása: 44.450,- Ft
A diákok szabadidejének tartalmas eltöltésének támogatása:
- Tanév végi programok: 500.000,-Ft
- Evezős tábor: 100.000,-Ft
Az oktatási feltételek javítása:
- Hangosító berendezés: 175.270,-Ft
- Hangfalak: 49.950,-Ft
- Sportszerek vásárlása: 186.950,-Ft
Az iskolába lépő első osztályosok megajándékozása: 21. 840,- Ft
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Fazekasné Katona Magdolna
az alapítvány képviselője

