
Tisztelt Szülők! 

Az Attila Alapítvány kuratóriuma ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy az előző évben személyi             
jövedelemadójuk 1 %-ával és pénzbefizetésekkel támogatták munkánkat. Ezt nagyon köszönjük mindenkinek, és            
továbbra is várjuk az SZJA 1 %-os felajánlásaikat, hogy a támogatásokat a továbbiakban is biztosítani tudjuk. 

A 2019  évben az alapítvány számlájáról az alábbi költségek kerültek kifizetésre: 

- a végzősök kirándulása (1.820.000 Ft), -  év tanárai jutalmazása (100.000 Ft), - szalagavató költsége (3.416.120                 
Ft), - Kosztolányi Gála terembérlés, lebonyolítása (624.840 Ft), - sportrendezvények támogatása (pl.:2019 perces             
Foci) (384.808 Ft), - kérvények alapján kifizetett támogatások (pl.: tanulmányi versenyek támogatása, Corvinus             
nyelvprogram) (116.200 Ft) - iskolai jelvények, plakettek, emblémázott power bankok (387.477 Ft). Aula             
felújításának költsége: 9.149.902 Ft. Az Alapítvány teszi lehetővé egy nagy teljesítményű fénymásolók működtetését             
is, ennek 2019 évi költsége (181.662 Ft). További kiadásként: egyéb működési költség (pénztári nyomtatvány) (2.365               
Ft), valamint bankköltség (85.929 Ft) került kifizetésre. Összes kiadás 16.269.303 Ft 

A2019-benbefolytbevételalapítványihozzájárulásokból1.657.820 Ft, céges felajánlásból 1.200.598 Ft, NAV             
1%ból 1.155.750 Ft, szalagavató adományai 3.105.040 Ft, Kosztolányi Gála adomány 473.990 Ft,            
önkormányzati támogatásból 9.950.000 Ft. Összesen 17.543.198 Ft volt. 

Terveink a 2020-os évre: támogatjuk a végzősök kiemelt rendezvényeit (végzős kirándulást, szalagavatót), a             
Kosztolányi Gálát, az erdei ökoiskolát, a sportnapot, tanulmányi versenyen résztvevőket, az idegen nyelvi             
csereprogramokat, a példamutató tanulmányi és közösségi munkát, a fénymásoló működését, a jutalomkönyvek            
beszerzését, az iskolai környezet fejlesztését, és az év tanára jutalmazását, emellett állandó ügyvédi és könyvelői               
megbízással biztosítjuk a zökkenőmentes működést. A tervünk szerint, az alapítvány megkapta a közhasznúsági             
minősítését, így szélesítve a pályázatok körét melyeken keresztül további támogatáshoz juthatunk. Ez egyfajta             
befektetés, most plusz költséget jelent várhatóan gyorsan megtérül és a sikeres pályázatoknak köszönhetően nő a               
gyerekekre fordítható költségkeretünk. 

TiszteltSzülők!KérjükÖnöket,hogytovábbraistámogassákiskolánkAttilaAlapítványátszemélyi            
jövedelemadójuk 1 %-ával, valamint egyéb adományaikkal, hogy fenti céljainkat 2020-ban is           
finanszírozhassuk! 

Köszönjük megtisztelő bizalmukat. és kérjük a jövőben is támogassák munkánkat, s ezen keresztül diákjainkat. 

Budapest, 2020. október                        Gyöngyösiné Király Lilla Klára s.k.  Attila Alapítvány kuratóriumának elnöke 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma:                 1 9 6 7 5 8 6 4 – 1 – 4 1 

A kedvezményezett neve: Attila Alapítvány 

TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített 
intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak annyiban haladja meg, 
hogy abban a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a 
borítékon pedig az ÖN NEVÉT, CÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. 

ATTILA ALAPÍTVÁNY Budapest 1012 Attila út 135 Adószám: 19675864-1-41 Bankszámlaszám: 
11701004-20123907 


