Közhasznúsági melléklet
2011.év
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
bejegyző határozat száma: Apk.60.101/1992
nyilvántartási szám: 265
képviselő neve: Németh László kuratóriumi elnök
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az alapítvány célja a Zrínyi Miklós Gimnázium technikai felszereltségének javítása, az iskola diákjai és
tanárai önképzésének támogatása, díjjal való jutalmazása, ösztöndíjak odaítélésével diákok és tanárok
hazai és külföldi képzésének támogatása.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1993.évi LXXIX tv. a közoktatásról
a közhasznú tevékenység célcsoportja: a Zrínyi Miklós Gimnázium
m diákjai, tanárai
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 700 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél szerinti
tevékenységét a 2011. évben maradéktalanul ellátta: támogatta az iskola technikai feltételeinek javítását,
az iskola diákjainak önképzését, díjjal való jutalmazását, diákok hazai képzését.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
pénzeszköz

3.496 eFt

Felhasználás
célja
a közhasznú
tevékenység
ellátása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (adatok eFtban)
Cél szerinti juttatás megnevezése
ösztöndíjak
külföldi diákcsereprogram
eszközbeszerzés
iskolai kiadványok
diákok táborozása, erdei iskola
Helikonon való részvétel
Filharmónia bérlet
Szépirodalmi műhely működéséhez
rendezvények (Magyar Kultúra Nap, versfesztivál, fotókiállítás)
diákönkormányzat működésére
diákok könyvjutalom, emlékérem
pályázati díj
tanárok képzési támogatás
tanárok díjazása
tanársírokra koszorú

Előző év
705
292
446
508
450
222
200
57
60
99
115
9
55
84
30

Tárgyév
613
161
315
616
69
78
140
154
45
85
34

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)
-

Tárgyév (2)
-

-

-

Előző év (1)
7.284

Tárgyév (2)
8.499

2.129

2.006

5.155
4.637
366
4.637
2.647
-

6.493
3.532
354
3.532
4.967
-

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25]

Mutató teljesítése
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő]

Mutató teljesítése
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
eFt
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)

Zalaegerszeg, 2012.05.21.
Németh László
a kuratórium elnöke

