
 

 

Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány 

szülők, volt VPG-s diákok (dr. Ambrus Csabáné dr. Kenyeres Judit; Csíkné dr. Kovács Klára; dr. Koday 

Zsuzsanna) alapították 

1994 óta működik 

Rövid ismertető az alapítvány 2017. évi támogatásairól 

 

 

Csoportos és egyéni támogatáskérések alapján nyújtott támogatások 

 

Pályázatok 

Tanulmányi ösztöndíj a 10. 11. és 12. évfolyamos diákok tanulmányi és egyéb verseny eredményeik pályázata 

alapján történik a díjazás. 

Ez évben tizenegy, kiemelkedő eredményt elért tanuló kapott 450 ezer Ft támogatást. 

Az Év Tanára 

az Év Diákja, Azalapítványi támogatás kérése elmaradt. 

Pedagógusnapi törzsgárda jutalomajándék támogatásra 90 ezer Ft-t adott az Alapítvány 

 

Szakmai munkaközösségek támogatása 

Matematika, Fizika, Sportkör és könyvtár munkájára 322 ezer Ft támogatást tudtunk fizetni. 

DiákÖnKormányzat működését a „Gólyapólók” készítési díjának átvállalásával, 150 ezer Ft-tal segítettük. 

Tanév végi könyvjutalmazás a VPG eredményes tanulóinak díjazását 85 ezer Ft-tal támogattuk. 

Pál Tanár Úr díj a VPG kiemelkedő sportolójának díjazására nem kértek támogatást. 

A nyári tanulmányi- és sporttábor támogatásra 112 ezer Ft támogatást tudtunk fizetni. 

 

Rendezvények támogatása 

Iskolai rendezvények 
Pályabörze a továbbtanulási és szakmaválasztási előadók köszönet-ajándékozásához segítettünk  ezer Ft 

támogatással. 

Atomerőmű látogatás támogatás a páratlan naptári évben esedékes. 

Szalagtűző ünnepség a Szülői Szervezettel közösen megvalósított rendezvényhez 400 ezer Ft segítséget nyújtott az 

alapítvány. 

 

Szociális támogatás  

Táborozás támogatás a nyári tanulmányi, sport- és Gólyatáborozáshoz nyújtott segítséget az alapítvány, 75 ezer Ft 

összegben. 

Étkezési hozzájárulás, segélyadományozás jogos igények alapján a rászoruló tanulókat 36 ezer Ft-tal támogattuk. 

 

A fenti támogatások forrása az állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlása. 

2016. évi SzJA 1 % felajánlása: 2 millió 877 ezer 460 Ft 

 

Szülői Támogatás A Szülői Szervezet felhívására a Gimnázium működésének segítésére 2016-ben befizetett 

támogatás 1 millió 742 ezer Ft. 

 

Támogatások összege: 1 millió 760 ezer Ft                  Működési költség: 123 ezer 831 Ft  

 

Összes kiadás: 5 millió 222 ezer 198 Ft                Összes bevétel: 5 millió 461 ezer 340 Ft 

 

További információk: http://www.vpg-iskolankertalapitvany.hu 

 

   https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke 

 

 

http://www.vpg-iskolankertalapitvany.hu/
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke


 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy támogatásukkal lehetővé tették alapítványunk sikeres működését! 

 

Kérjük, ha módjukban áll ezután se feledkezzenek el az alapítványról! 

 

Az alapítvány neve: Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány 

 

adószáma: 18063820-1-41 

 

 

Budapest, 2018.02.07. 

Baranyi Mária, Drahos Réka Dalma, Péterfalvi Lajos 

kurátorok 

 

 

 

 

 
 

 


