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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Piliscsabai Iskolaalapító Egyesületet egy szülıkbıl és pedagógusokból álló lelkes csoport hívta életre
1997-ben. Ezek a haladó szellemiségő felnıttek felvállalták az iskolai oktatás elkerülhetetlen reformjának
szándékát, és olyan pedagógiai programot dolgoztak ki, amely biztos alapot jelenthetett egy
személyiségközpontú, a kiscsoportos oktatási formákat elınyben részesítı iskola számára. A Palánta Általános
Iskolában a nevelés, képzés célja az autonóm (stabil belsı értékrenddel bíró, folyamatos önképzést igénylı),
harmonikus, boldogságra képes személyiség kifejlıdéséhez való segítségnyújtás. E tevékenységhez biztosít
anyagi fedezetet fenntartóként az Egyesület.

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

Piliscsabai Palánta Általános Iskola mőködtetése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola tanulói és ped.

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:

200

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei
Az Egyesület ebben az évben is maradéktalanul eleget tett az alapító okiratban foglaltaknak: mint fenntartó,
biztosította a Palánta Általános Iskola mőködését.
Ehhez a törvényi elıírásoknak megfelelıen megigényelte az állami normatívát, azzal határidıben elszámolt.
Fogadta az adományokat magánszemélyektıl, vállalkozóktól, gazdálkodó szervezetektıl.
Két alkalommal fogadott más intézménybıl érkezı pedagógus kollégákat, bemutatva nekik az iskolát, átadva
az itt kialakított "Jó gyakorlatot".

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Nincs adat megadva.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Elızı év

Tárgyév

Saját iskola támogatása

68 100

94 605

Összesen:

68 100

94 605

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
A vezetı tisztségviselık juttatásban nem részesültek
Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület

Elızı év

Tárgyév
0

0
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Tisztség (1000HUF)

Elızı év

Összesen:

Tárgyév
0

0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Elızı év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

76 485

97 786

848

685

ebbıl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

34 790

54 790

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

40 847

42 311

H. Összes ráfordítás (kiadás)

69 819

96 976

407

287

69 819

96 976

6 666

810

0

0

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

ebbıl:
I. Személyi jellegő kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı
személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelıen) (fı)

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

X

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

X

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

X

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

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı]

X

8. Kiegészítı melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett fıbb 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 mőködését.
Lehetıséget biztosított a tanulóknak szabadidejük hasznos eltöltéséhez délutáni foglalkozások
megszervezésével, melyeken vizuális kultúrával, népi játékokkal, kézmővességgel ismerkedtek szaktanárok
vezetésével.
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Az angol nyelv tanórákon kívül is tanulható az iskolában, Helen Doron módszerrel, valamint nagy
az érdeklıdés a délutáni sakkszakkör iránt is.
Ezekkel a programokkal tartalmassá tehetı a tanulók számára a délutáni itt tartózkodás, melyhez az iskola
a törvényi elıírásoknak megfelelıen 17 óráig nyitva tart.
A fenntartó stabil finanszírozásának köszönhetı, hogy a 2013/2014-es tanév 129 tanuló számára zárult
sikeresen 2014 júniusában a Piliscsabai Palánta Általános Iskolában. A 8. osztályban 13 tanuló ballagott el,
míg szeptemberben 21 elsıs kezdte meg tanulmányait. Az iskola munkáját a fenntartó 26 alkalmazott és 9
fı megbízási szerzıdéses kolléga alkalmazásával biztosította.
Ehhez a pedagógus átlagbér alapú finanszírozás mellett az adományok jelentették a fenntartói támogatás fıbb
elemét.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Normatív támogatás
Támogatási program elnevezése:

Normatív támogatás

Támogató megnevezése:

Magyar Állam

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2014.01.01. - 2014. 12. 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

54,790
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

54,790

-tárgyévben felhasznált összeg:

54,790

-tárgyévben folyósított összeg:

54,790

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

54,790

Felhalmozási:
Összesen:

54,790

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