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Tisztelt Támogatónk! 

A Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítvány ezúton köszöni mindazok segítségét, akik 

adományaikkal támogatták működésünket, valamint jövedelemadójuk 1 % -át felajánlották céljaink 

megvalósítására.  

A 2011. évi adó 1 %-ból felajánlott 688. 224 Ft érkezett alapítványunkhoz 2012. novemberérig. 

A 2013. évben, alapítványunk további 838 528 Ft támogatást kapott cégektől, magánszemélyektől, így 

mindösszesen 1 526 752 Ft támogatással gazdálkodhattunk. 

A 2013. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, valamint programok megvalósítását tették 

lehetővé: 

 

 A korszerű, informatikai eszközökkel történő oktató-nevelő munkát 739 140 Ft értékben 3db Interwrite 

Dual Board interaktív tábla beszerzésével támogatta alapítványunk. 

 Az iskola újabb interaktív tábla beszerzését támogatta alapítványunk a költségvetési keret 67. 060 Ft 

kiegészítésével.  (1 db USB tápegység beszerzése). 

 Az iskola ismételt interaktív tábla beszerzését támogatta alapítványunk a költségvetési keret 51 757 Ft 

kiegészítésével. (1 db interaktív tápegység beszerzése).  

 A korszerű, informatikai eszközökkel történő oktató-nevelő munkát 299 695 Ft értékben 3db Optoma DX-

325 projektor beszerzésével támogatta az alapítvány. 

 Az interaktív táblák működését támogató projektorok felszereléséhez 3 db projektor konzolt vásároltunk 

34. 290 Ft értékben. 

 Az iskola műsorainak lebonyolításához szükséges Sony CS-a cd lejátszó készüléket vásároltunk 20 000 Ft 

értékben. 

 1 db Interwrite Dual Board interaktív táblát 188 288 Ft értékben adományként kapott a Megyer 2000 

Alapítvány. 

 Rászoruló, és arra érdemes tanulók osztálykirándulását 10 000 Ft értékben támogatta alapítványunk. 

 Rászoruló, és arra érdemes tanulók táborozását 20 000 Ft értékben támogatta alapítványunk. 

 8 rászoruló és arra érdemes tanuló Pitman nyelvvizsga díját 24 000 Ft értékben támogatta 

alapítványunk. 

 Alapítványunk 10 025 Ft értékű kézműves eszköz, beszerzésével támogatta 2 kiállítás megrendezését. 

 A 2013. esztendőben a Megyer 2000 Alapítvány működési költsége: 64 672 Ft volt. (nyomtatvány, 

postaköltség, banki költség, könyvelési díj) 

 

Az elmúlt esztendőben alapítványunk 1 464 255 Ft támogatást nyújtott a Megyeri Úti Általános Iskola részére. 

Az elkövetkező esztendőben továbbra is a korszerű oktatás feltételeinek fejlesztését kívánjuk támogatni.  

Lehetővé szeretnénk tenni az oktatást segítő további korszerű informatikai és egyéb taneszközök beszerzését. 

Lehetőségeink szerint továbbra is támogatjuk az oktató nevelőmunkát és a tehetséggondozást segítő, a hasznos 

szabadidő eltöltését elősegítő pályázatok, programok megvalósítását.  

 

Kérjük, amennyiben egyetértenek céljainkkal, támogassák a Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött 

Megyer 2000 Alapítványt. 

 

Az Alapítvány adószáma: 18055335-1-41 

 

 Varga Ákos sk  Hamzáné Szita Ilona sk 

az Alapítvány kuratóriumának elnöke igazgató 
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