
 Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány 

Szülők és 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  
(18063820-1-41) 2021. évi Működési összefoglaló 

 

Alapítványunk gazdálkodásunk alapját az 1% SZJA felajánlás képezi. 

 

Bevételeink 2021. évben 

 

„Cél szerinti” Pályázat és Felajánlás 

 A Belváros-Lipótváros Főváros V. kerületi Önkormányzat    881.500 Ft 

nyári táborozásra elnyert pályázati díja. 

 MEREMUS Mérnöki-, Kereskedelmi-, és Szolgáltató Kft    300.000 Ft 

Robotika-szakkör támogatására. 
 

Szülői adomány („Áll a Bál”)    1.430.500 Ft 

    Dr Ambrus Szilvia         50.000 Ft 

    Dr.Ambrus Német Judit        50.000 Ft 

Szülői támogatás a VPG oktatási munkájához            5.372.400 Ft 

 

Adományok Szalai András      240.000 Ft 

  Ballagó 12.c osztály      40.000 Ft 

 

2020. évi SZJA 1% felajánlás                        3.878.899 Ft  
Ez az összeg képezte az Alapítvány 2021. évi gazdálkodási bázisát. 
 

2021. évben a Gimnázium oktatási és nevelési munkáját a Covid-19 vírus okozta pandemia helyzet rendkívül 

megnehezítette. Több rendezvény, a Szalagavató, Tanulmányi és Sport versenyek maradtak el. 

Alapítványunk gazdasági működési tervét is ennek megfelelően kellett elkészíteni. 

 

A 2021. évben Alapítványunk a VPG munkáját 2.715.127 Ft összeggel támogatta  

a gazdasági működési tervben meghatározott célokra, a kuratórium határozatai szerint. 

 

Tanulmányi ösztöndíj, az elmaradt tanulmányi versenyek miatt az érettségi vizsgák eredménye képezte a 

díjazás feltételeit, a Szalagavató ünnepség kárpótlásául (Tizenhárom végzős részesült 80, 60, 50 és 40 ezer Ft 

közötti, összesen 630.000 Ft) díjazásban. 

Az Év Tanára az Év Diákja valamint a Törzsgárda jutalmazásra 340.000 Ft-ot költöttünk. 
 

Szakmai támogatásokra 1.250.000 Ft-ot terveztünk szerint, két félévi bontásban 
 

A 2020/21. tanév II. félévére a munkaközösségek vezette célok támogatását az alábbiak képezték 

-A kiváló sportoló „Pál Tanár Úr” díj  20.000 Ft 

-A kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalomkönyv 224.123 Ft értékben 

-Az informatika oktatáshoz székek és hangszóró beszerzése 466.339 Ft-ért. 

A 2021/22. tanév I. félévében  
-A gyermekeinkért alapítvány szervezésében 3 napos rendezvényt 21.000 Ft-tal támogattuk. 

-Informatikai kellékek (139.900 Ft), hangerő állító és egyéb kellékek (7.841 Ft) vásárlását támogattuk. 

-Versenydíjak, csokoládé és toll vásárláshoz (46.130 Ft) hozzájárulás. 

-VPG emblémás jelvény készíttetés a 21/22. tanévi Szalagavató ünnepségre (235.200 Ft). 

 



Pedagógusaink Covid-időszakban végzett munkáját a Balatonfenyvesen tartott tanévnyitó értekezlet 

költségének átvállalásával, (605.127 Ft) köszöntük meg. 

 

A 2020/21. tanév ballagói tarsolyának elkészítését 136.378 Ft-al támogattuk. 

 

A „Gólyák” pólóinak elkészíttetését vállaltuk, 208.997 Ft összegben. 

 

 „Pál Tanár Úr” díjazásra alapított al-számlát egyhangú határozattal (2021/1.) szüntettük meg. 

A díj további támogatását az Iskolánkért Alapítvány vállalta át. 

 

Belváros-Lipótváros Főváros V. kerületi Önkormányzat táborozás pályázati díját (881.500 Ft) 

a Balatonfenyves-i nyári sport és tanulmányi tábor költségéhez használtuk fel. 

A nyári táborozás teljes költsége (6.357.352 Ft). 

 

A 2020 évi Szülői Támogatásokat és adományokat (3.508.093) 

 a 20/21. év ballagói ajándékára, bőr kulcstartó készítettésére (199.995 Ft) 

 a német kistanári „íróasztalaira” (408.000 Ft) 

 a „tantermi padok munkalap”felújítására (382.596 Ft) 

 rendezvényekhez „mobilasztalok” (649.948 Ft) 

 informatika tantermi székeire(373.780 Ft) 

 távirányítók (55.750 Ft), Jack dugók (43.240), csatlakozók (30.000 Ft) 

 laptop (80.000 Ft) és oktató szoftver (29.210 Ft) beszerzésére 

Emlék koszorúzás Vonyarcon Veres Pálné emlékénél autóbusz költségére (106.680 Ft) fordítottuk. 

(2022. évi 1. határozatunkban az emlék koszorúzást alapítványi támogatásként fogadtuk el.) 

Robotika szakkörtámogatás 

 Robotautó készlet vásárlásra (152.000 Ft) 

 Robot Creator készlet (57.600 Ft) és filament szárító (24.200 Ft) vásárlásra történt. 

 Megmaradt részét a 2022. évre vittük át. 

 

-A Támogatások felhasználási banki költségét (119.905 Ft) vállaltuk át. 

 

Az alapítvány összes működési költsége 334.044 Ft volt. 

Az eredmény 761.436 Ft megtakarítás. 
 

Számla szerinti összes kiadásunk 12.153.300 Ft volt. 

Számlánk záró egyenlege 17.038.239 Ft volt, 2021.december 31. 

 

 

Köszönetet mondunk támogatóinknak, segítőinknek, akik egyedi illetve az SZJA 1 % felajánlásukkal 

és adományaikkal lehetővé teszik az Alapítvány működését. 

 

 

 

Budapest, 2022. február 02. 

Drahos Réka Dalma, Gáborjáni Szabó Orsolya és Baranyi Mária 

a kuratórium nevében 

További tájékoztatásakat talál: http://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

