A Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2003. 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 2003. évben az SZJA 1%-ból 2.127.351 Ft támogatásban részesült. Korábbi évekbıl származó el nem
költött SZJA 1% maradvány nincs.
Az SZJA 1%-os összegét az alapítvány 2003-ban nem használta fel, ezt az alapítvány csak 2004-ben tervezi a 2004.
október 31-i nyilvánosságra hozási határidı figyelembevételével.
2003-ban az alapítvány a 2002-ben átutalt SZJA 1 %-át, a 2.133.773 Ft összeget költötte el. A nyilvánosságra hozás
megtörtént. Ebbıl az összegbıl 238.000 Ft-ot a pályázaton nyertes diákok részére rendszeres ösztöndíjként fizetett ki,
106.000 Ft-ot pedig a különféle versenyeredményt elért diákok kaptak. Diákok nyári matematikai táborozásához 172.000
Ft-tal, kerékpártúrához 118000 Ft-tal, nyári diákönkormányzat által szervezett zalalövıi táborhoz 112.000 Ft-tal járult
hozzá.
Az erdélyi cserekapcsolatot 133.540 Ft-tal támogatta.
Az iskolai énekkar CD-jének kiadásához 400.000 Ft összeget biztosított.
Iskolai rendezvények hangosításához felhalmozási jellegő ráfordításra 759.000 Ft-ot (erısítı), dologi kiadásra 44.000Ft-ot
(hangfal, mikrofonállvány) fordított. A fizikai elıadó tv beszerzése 48.000 Ft volt, valamint a felszereléshez fali tv állvány
12.300 Ft.
Az eszközöket az alapítvány a Zrínyi Miklós Gimnázium részére átadta, s azok ott nyilvántartásba kerültek. Az iskola
vezetısége és tantestülete kérésére – az SZJA 1% terhére történt vásárlások mellett – asztalok készíttetésével járult
hozzá a gimnázium tanári szobáinak korszerősítéséhez az alapítvány. A Tablók könyve kiadvány 100 példányának
megvásárlását finanszírozta, valamint az alapítványi bál szervezésével és az alapítvány mőködésével kapcsolatos
kiadásokat (nyomtatvány beszerzés, bankköltség) is fedezte.Az alapítvány 2003. évben központi költségvetési szervtıl,
elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitıl támogatásban nem részesült. Az alapítvány kuratóriumának és felügyelı bizottságának
tagjai részére semmiféle juttatást nem nyújtott.Az alapítvány adminisztrációs teendıinek ellátására 2003. évben gazdasági
ügyintézıt foglalkoztatott. Ezzel összefüggésben 198.488 Ft-ot bérre, 20.000 Ft-ot pedig egészségügyi hozzájárulásra
fizetett ki.Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél
szerinti tevékenységet 2003. évben maradéktalanul el tudta látni.
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A különféle támogatásokat (2.706.189 Ft,) cégek és magánszemélyek által nyújtott befizetések, valamint az alapítványi
bál alkalmából tett felajánlások jelentik. Az alapítvány 2003. évben jelentıs összegő kamatbevételt és árfolyamnyereséget
ért el, amelyet elsısorban a korábbi években nem realizált értékpapír árfolyamnyereség eredményezett. Az alapítvány a
2003. évben megszőnt Boleratzky Gyula Történelmi Díj elnevezéső Alapítványt befogadta, vállalva annak céljait.
Megmaradt tıkéjét, 133.893 Ft-ot átutaltak alapítványunk számlájára. Ezzel összefüggésben sor került az alapító okirat
módosítására.
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Egyenleg 2003. december 31-én

17.145.773 Ft

Ezen jelentés melléklete még a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet szerinti egyéb szervezetek 2003. évrıl készült
közhasznú egyszerősített beszámolója.
Zalaegerszeg, 2004. március 12.

Dr. Lukács Zoltán
a kuratórium elnöke
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