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A Lángolj és Világíts Alapítvány 2011. évben is célkitűzéseinek megfelelően gazdálkodott, 
működött. Az alapítvány céljai megvalósítására a következő pénzeszközök álltak 
rendelkezésre. 
 
 
 
Az alapítvány induló tőkéje         50.000,-Ft 
 
Nyitó egyenlegek: 
2011. évi pénztár nyitó egyenlege                 126.349,-Ft 
2011. évi bankszámla nyitó egyenlege             2.882.351,-Ft 
2011. évi lekötött pénzeszköz              1.660.943,-Ft 
 
2011. évi bevételek: 
Bankkamatból bevétel                    15.702,-Ft 
Lekötött betét kamata          73.885,-Ft 
Angliai nyelviskola költségtámogatására érkező adomány összege          4.748.605,-Ft  
Alapítvány támogatására adomány                 254.760,-Ft 
Önkormányzattól adott címkézett támogatás (iparűzési adóból)  167.000,-Ft 
SZJA felajánlásából bevétel               1.412.967,-Ft 
Összes felhasználható pénzeszköz            11.392.562,-Ft  
 
 
Az alapítvány kuratóriuma és az adminisztrációs munkák elvégzésével megbízott 
munkatársunk társadalmi megbízatásként végzi tevékenységét, így 2011. évben az alapítvány 
tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek. 
 
Az alapítvány semmilyen ingatlannal nem rendelkezik. Tárgyi eszközzel  163.272,-Ft 
értékben rendelkezik. 
 
A rendelkezésre álló pénzeszközöket a céljainak megfelelően támogatások odaítélésére 
használja fel. 
 
2011. év során az alapítvány célkitűzéseivel összhangban 7  pályázat érkezett, melyet a 
kuratórium támogatott is a következőképpen. 
 
Iskola 8 tanulójának Gárdonyi díjra támogatás               160.000,-Ft 
Iskolai kórus németországi fellépése, német kórus vendégl. Ktg támog.  1.126.205,-Ft 
Iskola 2 pedagógusának Gárdonyi díjra támogatás     408.490,-Ft 
„Gyökér és lomb” c. pályázat támogatása      204.245,-Ft 
Varga Júlia  2011.évi angliai útjának támogatása       95.000,-Ft 
Iskolai könyvtár kialakítására támogatás (2012.évben lesz felhasználva) 4.000.000,-Ft 
Angliai nyelviskola költségének támogatása              4.814.641,-Ft 
Összes támogatás:                 6.808.579,-Ft 



 
 
 
2011. évben egyéb kiadások: 
 
Hirdetési díj, nyomtatvány        1.150,-Ft 
Iparűzési adóból vásárlás                          188.700,-Ft  
Bank költség                   93.564,-Ft 
 
 
Összes kiadás 2011. évben:            7.091.993,-Ft 
   
 
Célzott támogatások felhasználása: 
 
 
       Célzott   céljainak megf. 
       adomány     felhasználás 
 
Angliai nyelviskola ktg-e            4.748.605,-                       4.877.107,- 
SZJA 2010. évi                                                      2.052.893,-     Tartal. a köv. évre (könyvtár) 
 Iparűzési adó                                                            167.000,-                           188.700,-                                 
                      
 
A fenti kimutatás alapján megállapítható, hogy a célzott támogatásokat a céloknak 
megfelelően használtuk fel. 
 
 
Az SZJA 1%-ból kapott támogatásnál 2010. évi bevételünket 2011. évben kell felhasználni, 
míg 2011. évben kapott 1.412.967,-Ft felhasználására 2012. évben kerül sor. Az ez évi SZJA 
felajánlás összegét átvisszük a következő évre és az iskola könyvtárának kialakítására fogjuk 
felhasználni. 
 
Az iparűzési adó összegét 2011. november hónapban nyomtatók vásárlására használtuk fel. 
 
 
Záró egyenlegek 2011 . december 31-én: 
 
Induló tőke       50 000,-Ft 
 
Pénztár                300.068,-Ft 
Bankszámla                        2.215.673,-Ft 
Lekötött betét             1.734.828,-Ft 
Összes pénzkészlet            4.300.569,-Ft 
 
 
Az alapítvány 2011. évben eleget tett legfontosabb célkitűzéseinek (a tanuló tanulási 
feltételeinek javítása). A tanuló nyelvtanításának feltételeit jelentősen javítja, ha idegen nyelvi 
környezetben tanulhatnak, anyanyelvi iskolába járhatnak Németországban és Angliában. 
 



Összességében az alapítvány 2011. évben is céljaival összhangban tudott működni és 
továbbra is törekszünk olyan adományok gyűjtésére, amelyből a tanulók tanulási feltételeit 
még jobbá, még korszerűbbé tudjuk tenni támogatásaink révén.  
 
 
Eger, 2011. május 29. 
 
 
 
               Varga- Berta Szabolcs János 
            kuratóriumi elnök 
 
 
 
 
     


