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Tájékoztató adatok a beszámolóhoz

1. Nyilvántartásbavétel

Kis Ernő alapító kezdeményezésére a Terézvárosi Tudástér Alapítvány nyilvántartásba vétele a

| 4.Pk.60 . 47 3 l 20 12 l 3 . számű, 20 |3 .0 4.l 9 - én kelt végzé sben történt m eg.

2. Az Alapítvány tartós közérdekű célja és ezek érdekében kifejtett tevékenysége

o kulturális tevékenység (művészeti tevékenység' kulturális orÖkség megőrzése' népművészet,

hagyományőrzés, kisebbségi' nemzetiségi kultura ápolása, idegen kultúrák megismertetése és

befogadására ösztönzés)

. spofftevékenység (ífiúsági sportélet támogatása, néptánc oktatás)

. szabadidős és hobbitevékenység

o foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység (tanárok továbbképzését segítő tevékenység)

. oktatási tevékenység (idegen nyelvek oktatása, ismeretterjesztés, támogatás)

o kutatási tevékenység (természettudomány, társadalomtudomány)

. egészségügyi tevékenység(egészségvédelem, lelki segélynyújtás)

o szociális tevékenység (családvédelem, egészségkárosultak támogatása)

o polgári védelmi, t-uzoltási tevékenység

o környezetvédelmi tevékenység (természetí környezet védelme, épített környezet védelme,

állatvédelem)

. településfejlesáési tevékenység (iskola környezetének szépítése, fejlesaése)

o jogvédő tevékenység (gyermeki jogok védelme, fogyasztói jogvédelem)

o közbiztonság-védelmitevékenység

r nemzetközi tevékenység (nemzetközi kulturális,baráti és cserekapcsolatok)

3. Az Alapítvány bevételei:

Az Alapitványnak tekintettel arra, hogy a 2013-as évben alakult még nem keletkezett sem a közérdekű

tevékenységből szérmazó bevétele, sem vállalkozói tevékenységből származő bevétele. Annak

érdekében, hogy az Alapítvány mielőbb megtudja valósítani a közérdekű céljaiban megfogalmazottakat

alapítványi bál megszervezésén dolgoztak a kuratórium tagjai. Ennek eredményeképpen, az első

alapitványibál a2014-es évben került megrendezéste, ezzel növelve az Alapítvány vagyonát.

Nem pénzbeli bevétele keletkezett az Alapítványnak 455 000 Ft értékben' térítésmentes átadásbőI. Az

oktatási tevékenység hatékonyságát szolgáló számítógépeket adományozolt az Alapítványnak két

társaság.
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4. Az Alapítvány kiadásai:

o Bankköltség: 15 395 Ft

o Könyvek, fejlesztojátékok, ffizetek, stb. vásárlása osztályok tészére: l32.000,- Ft

r Postaköltség. nyomtatványok: 1 807 Ft

Összesen: 149.202,-Bt

5. Személyi jellegű ráfordítások:

Az AIapitvány 20l3-ban semmilyen jogviszonyban nem foglalkoztatott munkavállalót' A kuratóriumi

tagok sem vettek feljuttatást, így sem bérköltség' sem személyijellegű egyéb kifizetés nem történt, így

bérjrírulék sem került levonásra.

6. Kiegészítő adatok a beszámolóra vonatkozóan:

A beszámoló számszaki adatait a következő mellékletek tartalmazzák:

. egyszeríisített éves beszámoló és köáasznúsági melléklet

Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elfogadta. Az Alapítvány 2013. évi beszámolója az iskola

honlapj án közzétételre kerül. (wlvw.terezvarosi-kettannyelvu'Iru)
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