
Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány (18063820-1-41) 

2020. évi Működési összefoglaló 

 

Alapítványunk 1994 óta működik, gazdálkodásunk alapját az 1% SZJA felajánlás képezi. 

 

 „Cél szerinti” Felajánlások a 2020. évben 

 A Belváros-Lipótváros Főváros V. kerületi Önkormányzat    803.000 Ft 

nyári táborozástámogatásra. 

Szülői adomány (dr. Molnár Péter)       200.000 Ft 

Szülői támogatás a VPG oktatási munkájához            3.085.000 Ft 

(A Cinesuper, Gemüze-Savanyú, Verax 2002, dr. Torzsa Péter orvosi szolgáltató 

Juhász Béla valamint Szalai András) 

Adományuk együttesen               499.593 Ft 

Pál Tanár Úr díjra         5.000 Ft érkezett. 

 

2019. évi SZJA 1% felajánlás                        3.464.184 Ft  

Ez az összeg képezte az Alapítvány 2020. évi gazdálkodási bázisát. 

 

2020. évben a Gimnázium oktatási és nevelési munkáját 3.134.000 Ft összeggel támogattuk, 

pályázatok alapján, a kuratórium határozatai szerint. 

Tanulmányi ösztöndíj, tizennyolc kiemelkedő eredményt elért 12. és egy 8. évfolyamos tanuló részesült 

(690.000 Ft) díjazásban. 

Az Év Tanára az Év Diákja valamint a Törzsgárda jutalmazásra 188.000 Ft-ot költöttünk. 

Szakmai támogatásokra 1.300.000 Ft-ot terveztünk szerint, két félévi bontásban 

A 2019/20. tanév II. félévére a munkaközösségek által szervezett 

-A tanulmányi és sport verseny nyerteseinek díjazása 126.935 Ft 

-A kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók megjutalmazására 332.985 Ft támogatást adtunk. 

-Pedagógusainknak a nehéz Covid-időszakban végzett munkáját desszerttel 95.400 Ft köszöntük meg. 

-A „Gólyák” pólóinak elkészítését 164.775 Ft-tal támogattuk. 

-Egyéb, felújítási munkák támogatására 258.945 Ft-ot fizettünk. 

A 2020/21. tanév I. félévében a „játékos programozás tanulás”feladatát támogattuk 

-A BBC Micro 150.590 Ft szoftver 

-És kellékei: webcamera (32.000 Ft), switch (25.290 Ft), digitalizáló tábla (11.340 Ft) 

-A kamera rendszer karbantartásával és egyéb kiegészítők beszerzésével (83.000 Ft). 

-Évszámos szalag készíttetés az ünnepséghez (20.740 Ft). 

A Szalagavató Bál terembérleti díjának 934.000 Ft átvállalásával a végzős tanulókat támogattuk. 

„Pál Tanár Úr” kiváló sportolói díj sportutalvány adománya 20.000 Ft volt. 

A Szülői Támogatásokat és adományokat az „okos könyvtár” interaktív panel állványának (1.000751 Ft), a 

biológia teremhez „gyakorlati asztalok” (668.080 Ft), az Aula „tárgyalószékeinek”(381.113 Ft), 

rendezvényekhez „mobilasztalok” (1.195.900 Ft), hangfalak (128.220 Ft), erősítők (204.470 Ft) beszerzésére  

valamint verseny részvételre (47.940 Ft) fordítottuk 

-A Támogatások felhasználási banki költségét vállaltuk át. 

Az alapítvány banki, könyvelési és egyéb költsége 348.957 Ft volt. Az eredmény 18.773 Ft túllépés. 

Számla szerinti összes kiadásunk 12.334.235 Ft volt. 

Számlánik záró egyenlege 12.029.573 Ft valamint a „Pál Tanár Úr Díj” al -11.4613 Ft. 

További információkhttp://www.vpg-iskolankertalapitvany.hu/;https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke 

Elérhetőség: info@vpg-iskolankertalapitvany.hu 

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! 

 

 

 

Budapest, 2021.02.17. 

Baranyi Mária, Drahos Réka Dalma, Gáborjáni Szabó Orsolya 

kurátorok 

 

 

Adó 1% felajánlás módjai 

Elektronikusan a https://eszja.nav.gov.hu weboldalon keresztül, ahol a program automatikusan vizsgálja, hogy a 

megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra. 

Az online kitöltő felület ügyfélkapus regisztráció nélkül is használható, ekkor a rendelkező nyilatkozat csak 

kinyomtatva, papíralapon, lezárt borítékban nyújtható be a NAV-hoz postai úton vagy személyesen. 

Regisztráció nélkül: https://webnyk.nav.gov.hu/ 

 

https://eszja.nav.gov.hu/
https://webnyk.nav.gov.hu/

