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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Egyesületünk célja Waldorf pedagógiai intézmények működtetése; ennek a pedagógiai módszernek a
népszerűsítése.
Aktívan közreműködik az iskola szülői közösségének szervezésében, a fenntartási feladatok ellátására
munkacsoportokat hozott létre.
Az egyesület tevékenysége a Közép-Budai Waldorf Iskola, mint közoktatási intézmény fenntartása immár hét
éve. 2020-ban az iskola elérte a nyolc osztályos kiépülést,
így immár nyolc évfolyamon közel 130 gyerek számára biztosít alapfokú oktatást és alapfokú
művészetoktatást.
A közép-budai Waldorf iskola nyolc évfolyamon összesen 131 gyereknek biztosít alapfokú közoktatási
szolgáltatást, az EMMI által engedélyezett Waldorf kerettanterv alapján.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Nevelés, oktatás
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés, oktatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Oktatási tevékenység

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Általános iskolás diákok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

131

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Közép-budai Waldorf egyesület ebben az évben is folyamatosan biztosította az általa fenntartott iskola
működését.
Ebben az évben befejeződött az intézmény felmenő rendszerű kiépülése nyolc osztály számára. Előkészítő
munkákat folytattunk a kapacitások további bővítésére.
Az egyesület tevékenysége a Közép-Budai Waldorf Iskola, mint közoktatási intézmény fenntartása immár hét
éve. 2020-ban az iskola elérte a nyolc osztályos kiépülést,
így immár nyolc évfolyamon közel 130 gyerek számára biztosít alapfokú oktatást és alapfokú
művészetoktatást.
A fenntartó egyesület a normatív támogatást tovább utalta az általa fenntartott általános iskolának.
Az Államkincstárral az elszámolás megtörtént, a jóváhagyó határozatat megkaptuk.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Cél szerinti juttatás, iskola működtetése

98 691

101 846

Összesen:

98 691

101 846

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
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Nincs adat megadva.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

137 336

143 699

1 275

441

0

0

63 404

67 914

0

0

72 657

75 344

126 160

128 987

132

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

98 691

101 846

K. Adózott eredmény

11 176

14 712

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(közérdekű önkéntesek száma)
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