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ElnökBabosa Antal

A Hi-Tech Alapítvány
jelentése és éves beszámolója a 2018-as évről

Iskolank nyugalmazott igazgatőja ÁwaZoltán l996-ban saját kezdeményezéssel hozta létre

azalapitványt

Aza|apítvány célja

a szakmai oktatás fejlesztésének támogatása ösztöndíjak és kutatási támogatások formájában

tanulmányi versenyek szervezése és dijazása

OSZTV felkészítés támogatása

tan ulóinkat támo gatj uk az állami nyelvvizs ga megszerzésében

Nevelés és oktattís, képességfej lesztés, i smeretterj esztés

A kuratórium tagjaí:

. Babosa Antal

. Tóth Imre

. SzilvásiErika

Pénzügyi beszámoló

a) számvitelibeszrámoló

b) a kÖzPonti költségvetési szeMől, a helyi önkormrányzatoktól, azokintémtényeitől és szerveitől

kapott támogaüís mértéke

1. ) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2.) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

3. ) A cél szerinti intézkedések kimutatása



1) Pénzügyi beszámoló

a) eredmény levezetés
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b) A központi költségvetési szervtől, a helyei önkormányzatoktól, azok intézményeitől és

szerveitől kapott támogatás mértéke

Személyi jövedelemadó IYo alapján kiutalt: 734 85|,-Ft

2.) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Az Alapítvány vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek, az Alapítvány ilyen
jogcímen kiadást nem számolt el.

3.) A cél szerinti kiadások

Céljaink a 20l8-as évben alábbi fontossági sorrendben fogalmaződtak meg:
- szakmai oktatás támogatása
- versenyfelkészítés
- technikai eszközök vásárlása a fenti célokhoz kapcsolódóan, az M18-as terem fejlesztésének

eredményei
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- rászoruló tanulók felkészülésének anyagi támogatása
- működési kiadások.

Babosa Antal ismerteti a napirendet

Napirend:
|.)2017. évi besaámolói jelentés megvitatása

2.) szavazís a 2018 évi beszámolóról, a kuratórium egyhangulag elfogadta a beszámolót

3.) megemlékezés aza|apítvány egykori létrehozójáról Árva Zoltáncímzetes igazgatőről

4.) javaslatok megvitatása a jövő évi célokról.

Szavaás:
3 igen: Babosa Antal Tóth Imre Szilvási Erika

Több hozzászőlás, közérdekű bejelentés nem volt, ezért Babosa Antal bezárta a kuratórium ülését.

Kelt, Budapest 2019.05. 15.

Jelenléti ív

Babosa Antal

Tóth Imre

SzilvásiErika C^-e-J


