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1. A költségvetési támogatások felhasználása
A City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Kft. Társaság (2300 Ráckeve,
Kossuth u. 73.) közhasznú szervezet, amely az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c.) 4. alpontja szerint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés célú közhasznú tevékenységet folytat. A társaság az 1990. évi LXVI. Tv. 8.§ (1) bekezdésben meghatározott közoktatási feladatot lát el.
A közoktatási feladatokat ellátó, nem állami intézmények fenntartóit normatív állami
hozzájárulás illeti meg 2011. évi CXC törvény – köznevelési tv. -, valamint feladatainak
ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít a 2013. évi CCXXX Kv. tv. 33 § 2. és 8.
mellékletében meghatározottak figyelembevételével.
A törvényben meghatározott közoktatási célú hozzájárulások az előző év október 1-jei
létszám alapján kerülnek finanszírozásra. A pedagógusok béralapú támogatása, illetve
az őket közvetlenül segítők támogatása az elszámolás alapja.
Fenntartó az igényét a 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 37/C (1) bek. szerinti kérelmét
a székhelye szerinti illetékes MÁK területi igazgatóságának nyújtja be. Az elszámolást
a20/1997. Korm. Rendelet szerint kell a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság Államháztartási Irodának kell benyújtani a tárgyévet követő január 31-ig.
Az Államkincstár a helyszínen ellenőrizheti az igénylés és a felhasználás jogszerűségét.
Szakközépiskolai nevelés-oktatás szakképzési évfolyam támogatása
Szakközépiskolai nevelés-oktatás szakképzési évfolyam
támogatása
Nevelő-oktató munkát segítők átlagbér támogatása
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

101.765.323
8.762.800
110.528.123

A költségvetési támogatás a mellékelt Közhasznú eredmény-kimutatás szerint került
felhasználásra.
2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közcélú céljainak elérése érdekében. Ennek megfelelően bevételét az által fenntartott
Iskolák működésére, az alkalmazottak, oktatók bérére, járulékaira, a helyiségeinek bérleti díjára, önálló kialakítására, az oktatás színvonalát emelendő továbbképzésekre,
könyv- és eszközbeszerzésekre, valamint az egyéb tevékenységekkel kapcsolatosan
felmerülő kiadásokra fordítja.
A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, amely teljes egészében készpénzből áll. Az éves beszámoló mérlege a közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.
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3. Cél szerinti juttatások
Szervezetünk nem eszközölt e cél szerinti kifizetést.
4. Központi költségvetési szervtől kapott támogatások
A Társaság 2014. évben központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást.
5. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Társaságunknál a három tagú Felügyelő Bizottság tagjai társadalmi munkában végzik
tevékenységüket. Részükre költségtérítés kifizetése nem történt.
6. A közhasznú tevékenységről rövid tartalmi beszámoló
A City College Nonprofit Kft. közfeladatot, közhasznú tevékenységet folytat az általa
fenntartott 3 szakközépiskolában. Cél szerinti tevékenysége után adómentességben részesül. A beszámolási időszakban nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így árbevétele nem keletkezett. A 2014 évben átlagos normatívás tanuló létszám 350 fő volt. Másodszakmás, tandíjas tanuló 25 fő volt. Alkalmazottak létszáma 14 fő, megbízási szerződés alapján 18 főt.
Az alapító okiratban nevesített cél szerinti tevékenységhez kapnak támogatást az iskolák, illetve a Társaság. A tanulók nagyobb hányada az első szakképzését szerzi, a továbbiakban nagy többsége egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait, kisebb része elhelyezkedik
7. A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének
Minden fiatalnak fontos érdeke, hogy összhangban éljen a természettel és óvja környezetét. A környezetvédelem nagy kihívása, hogy megértesse és minél szélesebb körben
megismertesse, hogy a környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, az
egyén tehet az ügyért a legtöbbet. Ennek szellemében környezettudatos nevelőmunkát
végzünk, példát mutatva minden velünk kapcsolatba kerülő személynek, szervezetnek.
7.1.A fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport
A természetjárás, az egyik legkomplexebb egészségmegőrző tevékenység. Nemcsak a
testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja. Odafigyelünk ezen életforma népszerűsítésére. Együttműködünk e cél érdekében a zöld szervezetekkel. Nagyon fontos, a
középiskolás korban megtartani a diákok egészséges szemléletét ennek az ügynek.

Békéscsaba, 2015. május 19.

Bokor József
ügyvezető
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