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Tisztelt Támogatónk! 
 

 
Az Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért kuratóriumának nevében szeretnék köszönetet mondani Önöknek 
azért, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták célkitűzéseinket. A befolyt összeget az alapító 
okiratnak megfelelően használtuk fel. Az alapítványi támogatásoknál a kuratórium szempontként vette 
figyelembe a résztvevők számát (nagy figyelmet fordítva a létszám szerinti támogatásra), illetve az alapító 
okiratban feltüntetett célok megvalósítását. Rendezvényeink – a közhasznúságnak megfelelően - nyilvánosak 
voltak, azokon a volt diákok, szülők, érdeklődők is részt vehettetek/vettek.   
 
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a 2013. évi adóelszámolásnál a személyi jövedelemadójuk 1%-ából 
befolyt 1.830.270 Ft felhasználásáról. 
 

1. Alapítványunk támogatási tevékenységének hagyománya, hogy jelentős összeget fordítunk a könyvtár 
könyvállományának gyarapítására. Ezt a hagyományt folytatva 2013-ban a könyvtár fejlesztésére 
645.955 Ft-ot biztosítottunk. Ez összesen 301 db könyv és nyomtatott dokumentum beszerzését, 
illetve a KÖMAL matematikai lapok előfizetését jelentette. 

2. Az elektronikus napló szoftverének licencjogát az alapítvány vállalta, a működtetés költségeit pedig az 
iskola saját költségvetéséből biztosítja. Az alapítvány biztosítja a honlap tárhelyének költségeit is. Az 
informatika célokra összességében 173.255 Ft-ot költöttünk.   

3. Szép hagyománya iskolánknak, hogy a tanév végén a legkiemelkedőbb eredményeket elérő diákjaink 
teljesítményét jutalomkönyvvel ismerjük el. Ehhez a forrást az alapítvány és a szülői munkaközösség 
biztosítja. Az elmúlt évben alapítványunk 101.989 forintot fordított erre a célra. 

4. Kiemelkedően támogattuk a különböző célú táborozásokat a 2013-as évben is. 
Támogatott táborozások, utazások 
 

Megnevezés Támogatási összeg 

Spanyolországi utazás 50.000 Ft 

Londoni utazás 60.000 Ft 

Túlélő verseny és tábor 175.000 Ft 

Diákönkormányzati tábor 45.000 Ft 

Honismereti és színjátszó tábor 80.000 Ft 

Kerékpáros természetbúvár tábor 80.040 Ft 

Szabadidős tájfutó tábor  42.000 Ft 

Tisza-tavi tábor 95.000 Ft 

Matematika szaktábor 150.000 Ft 

Gólya-tábor 230.000 Ft 

Vízitúra 27.000 Ft 

Nyári osztálytábor 40.000 Ft 

Táborok támogatása összesen 1.074.000 Ft 

                         
 

5. 2013 novemberében volt a nagy sikerű ABIGÉL c. előadás, melynek költségvetése meghaladta az 1 
millió forintot. A költségek legnagyobb részét a szervezők pályázatokból, illetve külső támogatásból 
biztosították, de alapítványunk is 66.265 Ft-tal támogatta az előadást.  

6. Az iskolai DSE mellett az alapítványunk is támogatott sportrendezvényeket. Kiemelten támogattuk a 
Diáknap keretében rendezett sportnapot, ahol az uszoda és a jégcsarnok bérlésének díját 
biztosítottuk. Természetesen szponzoráltuk a csoki-kereső versenyt, a Mikulás-napi sportversenyt, a 
tájékozódási futó edzőtábort is. Az ilyen jellegű szabadidős foglalkozások támogatására 245.645 Ft-ot 
fordítottunk. 

7. Az alapítvány működésének költségei (bank költség, könyvelési díj, posta, nyomtatványok, irodaszerek, 
sokszorosítás) 181.326 Ft-ot fordítottunk.  

 
Az összes kiadás 2013. évben 2.488.475 Ft.  
 



Mint látják, a kiadásaink meghaladták az adó 1%-ból befolyt összeget. Ez az alapítvány működésénél nem 
okozott problémát, mivel tartalékaink fedezték a kiadási többletet. Külön köszönjük azoknak a támogatását, 
akik az 1 %-os felajánláson túl adományaikat csekken befizetve gazdagították alapítványunkat.  
Szeretném elmondani Önöknek, hogy alapítványunk kuratóriuma több, a pénzügyi lebonyolításban a 2014-es 
évre áthúzódó elképzelés támogatásáról döntött. 
 

1. A Halassy uszoda elkészültével fontosnak tartottuk, hogy diákjaink számára rendszeresen elérhetővé 
tegyük az úszást a testnevelési órák keretében. Ezért tárgyalásokat folytattunk az üzemeltetővel, és 
ennek eredményeként 2014 júniusáig egy kedvezményes pályabérleti szerződést kötöttünk. Ennek 
köszönhetően kb. 3 hetes gyakorisággal az úszni tudó diákjaink testnevelési órán az uszodában 
vannak. A bérlet anyagi hatásai a 2014-es gazdasági évet érintik. 

2. Mivel a számítástechnikai gépparkunk műszaki állapota elavult, és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ tervei között belátható időn belül nincs terv ezek fejlesztésére, ezért a kuratórium döntése 
értelmében a két számítástechnika teremben lévő 38 db számítógépet kicseréljük. Ennek költségei - 
kb. 2,5 millió forint - a 2014. évi gazdálkodásunkat terheli. A beszerzést elindítottuk, az új gépek 
legkésőbb a tavaszi szünet végére használhatóakká válnak. 
  

Mint láthatják, alapítványunk kiadásaival igyekszik maximálisan megfelelni az alapító okiratban megfogalmazott 
céloknak. Mivel az iskola működésének, technikai fejlesztésének forrásai szinte megszűntek, ezért - amíg csak 
lehet – az alapítvány igyekszik fedezni ezeket. 
Ahhoz, hogy ezt a támogató tevékenységünket folytatni tudjuk, elengedhetetlen, hogy az erre fordítható anyagi 
lehetőségeink ne csökkenjenek. Ezt az Önök támogatásával tudjuk elérni úgy, ha a 2013-as évről szóló személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át az alapítványnak utaltatják át. 
 
Ehhez rendelkező nyilatkozatot kell csatolni az adóbevallásaikhoz, melyben kedvezményezettnek az 
alapítványunkat jelölik meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy az 1%-ról szóló rendelkező nyilatkozatot külön 
borítékba kell tenni, melyre ráírják nevüket, adószámukat és ezt lezárva kell az adóbevalláshoz csatolni. Ha 
valaki ügyfélkapuval rendelkezik, és ezen keresztül készíti el az adóbevallását, annak természetesen a 
rendelkező nyilatkozatot is elektronikus úton kell elküldeni. 
  
Megköszönve támogatásukat bízunk benne, hogy a több évre kiható, tervszerű tevékenységünk folytatását 
segítik azzal, hogy a következő évben is támogatják alapítványunkat. 
 
Budapest, 2014. február 19.  
         Dr. Kövesdi István 

     Képviselő sk. 


