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„A Tanulókért és az Iskoláért”Ady Alapítvány 2013.évi közhasznúsági beszámolója.  
 Az alapítvány 2013. évi tevékenysége során vállalkozási célú tevékenységet nem folytatott. 

 

Az alapítvány céljai a következők: 

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI szellemi és közösségi 

életének támogatása, különböző eszközök, felszerelési tárgyak adományozásával, pénzbeli 

támogatással, illetőleg bármely más módon. 

 

Kiemelten: 
- az adys gyermekek idegen nyelvi oktatási-, 

- számítástechnikai képzése 

- sportolási lehetőségek bővítése 

- tehetséges gyerekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése 

- ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése 

- diákok év végi jutalmazása 

 

 

Az alapítvány a törvény 26.§.c) pontjában foglalt alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- kulturális tevékenység 

- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet 

 

A közhasznú beszámolót, és a mérleget a kuratórium  

2014.05. 29-én a kuratóriumi ülésen elfogadta. 

 

Rövidített közhasznú jelentés: 

Az alapító okiratban leírtak és a vonatkozó jogszabályok alapján végezte tevékenységét az 

alapítvány. 

Az alapítvány segítette a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI - t, 

az ott folyó nevelő-oktató munka színvonalának fenntartásában, emelésében, 

korszerűsítésében. 

Alapítványunk közvetlenül állami támogatásban nem részesült. 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: a 2013. évben vagyonfelhasználás nem 

történt. 

A cél szerinti juttatások: 2013. évben az alapítvány sem magánszemélyt, sem szervezetet nem 

részesített támogatásban, illetve juttatásban. 

A központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól, vagy ezek szerveitől semmilyen 

támogatást nem kapott. 

2013. évben a vezető tisztségviselők részére nem történt kifizetés. 

 

„A Tanulókért és az Iskoláért „Ady Alapítvány 2013.évi tevékenysége követte az elmúlt évek 

gyakorlatát, és az alapszabályban rögzített célokat. Támogatta a tanulók képességfejlesztését a 

tárgyi feltételek kialakításával. Elismerte a tehetséges gyerekek teljesítményét.  

A 2013.évi költségek között magánszemélyek támogatása nem szerepelt. 

 

A 2013.évi közhasznúsági jelentése megtekinthető 2014.június 1-től az intézmény honlapján. 

 



A 2013.év gazdasági eredményei: 

Az alapítvány az elmúlt évben 1.387 268-Ft bevételhez jutott, és 930 000-Ft kiadást számolt 

el.  Az elszámolt kiadások az Alapítvány céljainak megvalósítását biztosították. 

Ezúton is köszöni” A Tanulókért és az Iskoláért „Ady Alapítvány mindazoknak a munkáját és 

támogatását, akik segítették az alapítványt közhasznú tevékenységének ellátásában. 

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2014.május 29. 
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                                                                                                   Alapítvány elnöke 

 


