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1. A költségvetési támogatások felhasználása
A City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság (Békéscsaba,
Mednyánszky u. 4-6.) 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 a 2006. évi CXXVII. Törvény
(2007. évi Kvtv.), illetve a 2007. évi CLXIX tv. (2008. évi tv.) alapján a
2008. évben igényelt normatív hozzájárulás és támogatás, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett.
A törvényben meghatározott közoktatási célú hozzájárulások és támogatások elszámolása a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott létszám 1/12, 7/12 részének és 4/12 részének figyelembe vett éves, jogcímenként az oktatott létszám szerinti
összesített átlaga alapján történik.
A 20/1997. (II.13.) Korm. r. 13. § (1) bek. értelmében a fenntartó az
igényét a Kt. 118. §-ának (3) bekezdése alapján jelenti be, míg a rendelet 16. §. (1) bekezdése szerint az elszámolást a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának kell benyújtani a
tárgyévet követő január 31-ig. Az Államkincstár a helyszínen ellenőrizheti az igénylés és a felhasználás jogszerűségét.
A 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 3,5,8 melléklete
szerint társaságunknál a normatív állami hozzájárulások és támogatások együttes összege a 2008-os költségvetési évben meghaladta a 40
millió forintot, ezért az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló záradékolta.
A beszámolási időszakban a tényleges, tanügyi okmányokkal dokumentált adatszolgáltatás alapján Társaságunk az alábbi normatívákban részesült.
Alapnormatívák 2008. évben
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Szakmai elméleti képzés 1/13 évr.
Szakmai elméleti képzés 1/14 évf.
Középfokú oktatás 11-13 évfolyamon (esti)
Szakmai elméleti képzés
ÖSSZESEN
Kiegészítő hozzájárulások
Szakmai gyakorlati képzés 100 %
Szakmai gyakorlati képzés 140 %
Szakmai gyakorlati képzés 60 %
Bejáró gyermekek ellátása
Bejáró gyermekek ellátása
Ingyenes tankönyvellátás
Ált. hj. Tanulók tankönyv. ell.
ÖSSZESEN
5 és 8. melléklet összesen
Szakmai vizsgák lebonyolítása támogatás
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
ÖSSZESEN
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS
MINDÖSSZESEN
Szakképzési hozzájárulás

24.310.000
7.990.000
1.190.000
15.895.000
49.385.000
9.892.960
17.823.456
3.718.176
671.940
1.039.950
160.000
258.000
33.564.482
558.000
11.700
569.700
83.5119.182
27.207.700

A költségvetési támogatás a mellékelt Közhasznú eredménykimutatás
szerint került felhasználásra, a kötött támogatásokban pedig Társaságunk Üzleti Szakközépiskoláinak főállású pedagógusai részesültek.
2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A Közhasznú Társaság vagyonát az által fenntartott Iskolák működésére, az alkalmazottak és az iskolákban oktatók bérére, járulékaira, a
kapcsolódó tevékenységek 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
A Társaságnál cél szerinti – pénzbeli, vagy nem pénzbeli - juttatások,
szolgáltatások nem történtek.
4. Kimutatás a kapott támogatásokról
A Társaság által működtetett iskolák jelentős összegű támogatásban
részesülnek. A támogatások cégektől, vállalkozásoktól származnak,
melyet a szakképzési törvény értelmében az iskolák fejlesztési támogatás címén kapnak.
Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatásra a fenntartó
hozzájárulásával önállóan pályáznak az Iskolák, valamint a vissza
nem térítendő támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően
önállóan használják fel. Társaságunk Iskolái a központi alapból 2008.
évben pályázati forrásból nem részesültek.
5. Kimutatás a Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
Társaságunknál kizárólag a három tagú Felügyelő Bizottság tagjai részesülnek tiszteletdíjban 2008. évre vonatkozóan.
A kifizetések a taggyűlésen meghatározott mértékben történtek, az
alábbiak szerint:
Név

Beosztás

Tiszteletdíj összege

Czakó Imre

FB elnök

120.000 Ft

Szadai László

FB tagja

120.000 Ft

Dr. Bodor Szabolcs

FB tagja

120.000 Ft

Összesen

360.000 Ft

6. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
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A City College Kht. közfeladatot, közhasznú tevékenységet folytat az
általa fenntartott 7 szakközépiskolában. Cél szerinti tevékenysége
után adómentességben részesül. A beszámolási időszakban nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így árbevétele nem keletkezett. A
2008 évben átlagos normatívás tanuló létszám 258 fő, tandíjas tanuló
10 fő.
Alkalmazottak létszáma 25 fő, megbízási szerződés alapján 50 főt,
vállalkozási szerződés alapján 48 főt foglalkoztat a Kht.
Az alapító okiratban nevesített cél szerinti tevékenységhez kapnak
támogatást az iskolák, illetve a Társaság. A tanulók nagyobb hányada
az első szakképzését szerzi meg, majd a továbbiakban nagy többsége
elhelyezkedik, kisebb része egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait. Mivel a második szakképesítés már csak a ráépülő képzésben
ingyenes, ezért a tandíjas tanulók létszáma alacsony.
A Társaság nyereséges évet zárt. A társaság a nyereségét nem oszthatja fel. A nyereséget az iskolák működésére, az oktatás színvonalát
emelő továbbképzésre, eszközbeszerzésre, valamint a tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadásokra fordítja. Az iskolák tárgyi feltételeinek javítására folyamatos beruházás történik, kisebb részben a normatívából, míg nagyobb részben a kapott szakképzési hozzájárulásból, esetileg a központi szakképzési alaprészből kapott támogatásokból, illetve a pályázatok útján elnyert forrásokból.
Békéscsaba, 2009. május 09.

Bokor Ádám
ügyvezető
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