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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Piliscsabai Iskolaalapító Egyesületet egy szülőkből és pedagógusokból álló lelkes csoport hívta életre
1994-ben. Ezek a haladó szellemiségű felnőttek felvállalták az iskolai oktatás elkerülhetetlen
reformjának szándékát, és olyan pedagógiai programot dolgoztak ki, amely biztos alapot jelenthetett
egy személyiségközpontú, a kiscsoportos oktatási formákat előnyben részesítő iskola számára. 2013ban ezt a programot 4 másik iskolával összefogva akkreditált kerettantervben is rögzítették és
engedélyeztették.
A Palánta Általános Iskolában a nevelés, képzés célja az autonóm (stabil belső értékrenddel bíró,
folyamatos önképzést igénylő), harmonikus, boldogságra képes személyiség kifejlődéséhez való
segítségnyújtás. Az Iskola, referenciaintézményként 5 ún. "jó gyakorlatot" fejlesztett ki, amelyek
pedagógiai programjának speciális elemeit írják le és teszik hozzáférhetővé más iskolák és
pedagógusok számára.
E tevékenységhez biztosít anyagi fedezetet fenntartóként az Egyesület immáron 20. esztendeje.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Piliscsabai Palánta Általános Iskola működtetése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Piliscsabai Palánta Általános Iskola működtetése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. §
(1) a)-u).

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola tanulói és ped.

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az Egyesület ebben az évben is maradéktalanul eleget tett az alapító okiratban
foglaltaknak: mint fenntartó - a jogszabályokban előírtakat betartva - biztosította a Palánta Általános
Iskola működését.
Ehhez a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően megigényelte az állami normatívát, mellyel
minden esetben határidőben elszámolt.
Fogadta az adományokat magánszemélyektől, vállalkozóktól, gazdálkodó szervezetektől, illetve a
felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Saját iskola támogatása
Összesen:

Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület

Előző időszak

Tárgyidőszak

103 500
114 900
103 500
114 900
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek

Tárgyidőszak

0
0

Összesen:

0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző időszak

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

108 594

127 692

939
0
0

869
0
0

0
107 655
105 662

0
126 823
116 337

26
105 662
2 932

82
116 337
11 355

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
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. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

Értéke

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

X

X

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
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Igen
Nem

Értéke

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

X

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Egyesület több forrásból származó bevételeinek nagy részét fenntartói támogatás formájában átadta
a Piliscsabai Palánta Általános Iskolának. Ezzel biztosította annak folyamatos, zavartalan működését.
Lehetőséget biztosított arra, hogy az állam által finanszírozott pedagógus létszámnál több álláshellyel
valósítsa meg az intézmény a fent említett pedagógiai programját.
A tanulóknak az elmúlt évben is lehetővé tett számos tanórán kívüli programot szabadidejük hasznos
eltöltéséhez, a délutáni foglalkozások megszervezésével: 1-2. osztályosok délutáni foglalkozásai,
vizuális kultúra szakkörök, citera foglalkozás, diákfilmklub.
Ezekkel a változatos programokkal színesebbé, tartalmassá tehető a tanulók számára a délutáni itt
tartózkodás, melyhez az iskola a törvényi előírásoknak megfelelően 17 óráig tart nyitva.
A fenntartó stabil finanszírozásának köszönhető, hogy a 2015/2016 -os tanév 142 tanuló
számára zárult sikeresen a Piliscsabai Palánta Általános Iskolában. 2016 júniusában a 8. osztályban 12
tanuló ballagott el. 2016. szeptemberben 24 elsős kisdiák kezdte meg tanulmányait az intézményben.
Az iskola zavartalan működését, a színvonalas oktatói munkát a fenntartó ebben az évben 23
alkalmazott és 9 fő megbízási szerződéses kolléga alkalmazásával biztosította.
A zavartalan működéshez a pedagógus átlagbér alapú finanszírozás mellett az adományok jelentették a
fenntartói támogatás főbb elemét.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Normatív támogatás
Támogatási program elnevezése:

Normatív támogatás

Támogató megnevezése:

Magyar Állam

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
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Támogatás időtartama:

2016. 01. 01 - 2016. 12. 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

74,297
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

74,297

-tárgyévben felhasznált összeg:

74,297

-tárgyévben folyósított összeg:

74,297

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

74,297

Felhalmozási:
Összesen:

74,297

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az iskola működtetésének a támogatására átadott pénzeszköz.

7.2.2. Önkormányzati támogatás
Támogatási program elnevezése:

Önkormányzati támogatás

Támogató megnevezése:

Piliscsabai Önkormányzat

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. 01. 01 - 2016. 12. 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

3,025
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

3,025

-tárgyévben felhasznált összeg:

3,025

-tárgyévben folyósított összeg:

3,025

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

3,025

Felhalmozási:
Összesen:

3,025

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az iskola működtetésének a támogatására átadott pénzeszköz.
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