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Tájékoztztő adatok a beszámolóhoz

1. Nyilvántartásbavétel

Kis Ernő alapitő kezdeményezésére a Terézvárosi Tudástér Alapítvány nyilvántartásba vétele a
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2. Az Alapítvány tartós közérdekű célja és ezek érdekében kifejtett tevékenysége

. kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet,

hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultura ápolása, idegen kulturák megismertetése és

befogadására ösztönzés)

o sporttevékenység (ifiúsági sportélet támogatása, néptánc oktatás)

o szabadidős és hobbitevékenység

. foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység (tanárok továbbképzését segítő tevékenység)

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

o kutatási tevékenység (természettudomány, tarsadalomtudomány)

. egészségügyi tevékenység (egészségvédelem' lelki segé1i..nyújtás)

o szociális tevékenység (családvédelem, egészségkárosultak támogatása)

o polgárivédelmi, túzoltásitevékenység

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

ál1atvédelem)

o településfejlesztési tevékenység (iskola környezetének szépítése' fejlesztése)

o jogvédő tevékenység (gyermekijogokvédelme' fogyasztóijogvédelem)

o közbiztonság-védelmi tevékenység

o nemzetközi tevékenység (nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)

3. Pónzkészlet nyitó állománya:

Pénztár: l l.l86,- Ft

Bank: 39.612.- Ft

Összesen: 50.798,- Ft

4. Az Alapítvány tlevételei:

Az Alapítvány kuratóriuma 20I4.03.22-én rendezte meg az első Alapítványi estet. Az est céLja az

Alapítvány vagyonának gyarapítása volt. Jelentős bevétele ebből származott az Alapítványnak.

A bevételek megoszlása a következőképpen alakult:

. Alapitványi es| 390.293,- Ft

o Magánszemély támogatása: 70.000,- Ft

o Gazdasági társaság áItalitámogatás: 20.000'- Ft

o Kamatbevétel: 123.- Ft

Összesen: 480.416,- Ft
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5. Az Alapítvány kiadásaÍ:

o Bankköltség: 23.000,- Ft

o Jutalomkö nyvek tanévzárőra: '7 0 .2] 5 ,- Ft

o Tagsági díj Kétnyelvtí Iskolákért Egyesületnek: 20.000,- Ft

r Alapítványi est költségei (üdítő. sör. bor. pezsgő' sütemények' poharak. stb.): 75.291'- Ft

osszesen: 188.56ó,- Ft

6. Személyi jellegű ráfordítások:

Az Alapitváty 20l4-ben semmilyen jogviszonyban nem foglalkoztatott munkavállalót. A kuratóriumi

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

béqárulék sem került levonásra.

7. Pénzeszkőz állomány 20t4.l2.31-én:.

Pénztár:1.290,- Ft

Bank:25L235.- ft

Összesen: 252.525,-Ft

8. Kiegészítő adatok a beszámolóra vonatkozóan:

A beszámoló számszakj adatait a következő mellékletek tartalmazzák:

. egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet

Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elfogadta. Az Alapitvány 2014. évi beszámolója az iskola

honlapi án kózzétételre kerü1. (rvwr.v.terezvarosi-kettannye1r'u'hu)
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Készült: Budapest, 2015.05.29.


