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Agrárifjúságért Alapítvány 2019. évi munkaterve 

 
Tisztelt Kuratórium!  

 

Az Agrárifjúságért Alapítvány 2018-ban is az elfogadott munkatervnek megfelelően végezte munkáját.  

A kuratórium 2018-ben háromszor ülésezett.  

Törekedtünk a bevételeink növelésére. Nagy figyelmet fordítottunk a személyi jövedelemadó 1 %-nak       

az elnyerésére, amely 120.000 Ft volt a 2018.évben. Több téglajegyet, ajánló cédulát készítettünk el és 

osztottunk ki. Ennek eredményeként 2018-ben 400.000 Ft készpénz és 200.000 Ft átutalás 

támogatás/ULT Magyarország Kft, illetve tárgyi felajánlás folyt be az alapítványhoz. Megrendeztük az 

alapítvány éves februári bálját és támogatói jegyeket készítettünk.  

Kifizetésre került a könyvelői díj/40.000 Ft/ és továbbá támogattuk az iskolánk DÖK tanácsát 

/40.000Ft/. 

  

I.A kuratórium főbb célkitűzései 2019-ben: 

 

-A törvényes működés maradéktalan megvalósítása.  

-Az alapítvány célkitűzéseinek elérése érdekében a kuratóriumi tagok feladatainak konkretizálása.  

-A jótékonysági bál megszervezése.  

-A társasági törvény adta lehetőségek kihasználásával adományok gyűjtése és az SZJA 1%- nak    

szélesebb elnyerése.  

-A „Tanoda” pályázat 2019.januári lezárásának pontos vezetése. 

-Pályázati lehetőségek feltárása.  

-A határon túli, elsősorban magyar – magyar kapcsolatok ápolása.  

 

A fenti célok megvalósítása céljából a kuratóriumi tagok az alábbi feladatokat vállalják:  

Dr. Horváth Lászlóné kuratóriumi tag: 

A személyi jövedelemadó 1%-ának elnyerése céljából az iskola tanulói, nevelői és a szülők körében 

népszerűsíti a felajánlás megvalósítását. Segíti az adományok gyűjtését.  

A tanulók és pedagógusok körében fejt ki tájékoztató tevékenységet az 1%-os felajánlás növelése 

érdekében. Segíti az alapítvány sport és turisztikai célkitűzéseinek megvalósítását. Egyik fő feladatának 

tekinti a jótékonysági bál szervezését és a tanulók sporteszköztárának bővítését.  

Jungné Molnár Marianna Katalin kuratóriumi tag:  

Fő feladata az alapítvány népszerűsítése a szülők körében. Közreműködik a jótékonysági bál technikai 

lebonyolításában. Kapcsolatot tart a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola   

tantestületével, ezzel is segítve az alapítvány munkáját. Segíti az alapítvány adminisztrációs munkáját.  

Tóth Pál titkár: 

Elsősorban az alapítvány adminisztrációs feladatainak elvégzésével segíti a működést, valamint a 

pályázati lehetőségeket, illetve a pályázatok beadásának segítését vállalja. Közreműködik a könyvelővel 

a pénzügyi folyamatok megvalósításában.  



2 
 

 

II.A főbb anyagilag támogatott célkitűzések: 

 

A támogatandó célok megfogalmazásához a kuratórium bekérte a tantestület, a diákönkormányzat 

javaslatát. A diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermek és ifjúságvédelmi felelős igényeit is 

figyelembe véve a kuratórium a következő célokat kívánja támogatni 2019-ben.  

-Rászoruló tanulók tanulmányi kiadásaihoz hozzájárulás 30.000Ft 

-A kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók díjazása a ballagási ünnepségen 

   3.000 Ft / fő összegben: 15. 000 Ft  

- Könyvelés /tervezett díj!/ 50. 000 Ft  

- DÖK támogatás                                                                                          50.000 Ft 

III.A kuratórium tervezett ülései: 

2019. január: 

A jótékonysági bál szervezésével kapcsolatos tudnivalók ismertetése és értékelése  

                                                                                                  Felelős: Dr. Horváth Lászlóné  

A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése.  

                                                                   Felelős: Tóth Pál  

A „Tanoda” pályázat lezárásával kapcsolatos dokumentációk ismertetése Felelős: Gajdos István Péter 

A munkatervben elfogadott célkitűzésekre pályázati kiírások jóváhagyása 

 A 2018-ban elnyert pályázatok beszámolóinak tájékoztatója.                        Felelős: Tóth Pál                                                                                     

  

 

2019. május: 

 

A 2018. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.                                            Felelős: Gajdos István Péter   

          

2019. december: 

Tájékoztatás a kifizetett támogatások bizonylatolásáról.  

Felelős: Tóth Pál kuratóriumi titkár  

A „Generációk karácsonya” pályázat elbírálása  

Felelős: Tóth Pál kuratóriumi titkár  

A 2020. februárban megrendezésre kerülő jótékonysági bál előkészületeinek megbeszélése.  

Felelős: Dr. Horváth Lászlóné kuratóriumi tag  

A kuratórium éves munkájának értékelése.  

Felelős: Gajdos István Péter kuratóriumi elnök  

 

 

 
A 2019. évi munkatervet, 2 azaz kettő számozott oldallal lezárom. 

 

 

Nyíregyháza, 2018. december 07.      

                                                                                            Gajdos István Péter  

                                                                                            kuratóriumi elnök m.b 

 

 

……………               …..………………        ..……………….. 

kuratóriumi tag            kuratóriumi tag              kuratóriumi tag 

 

 

……………….. 

kuratóriumi titkár 
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