Alapítványi hírek
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma
2007. május 16.-i ülésén tárgyalta az
Alapítvány 2006. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését.
Az Erdészcsillag Alapítvány 2006.
évi Beszámolója
A 2006. évi egyszerûsített mérlegbeszámoló a jelentés elválaszthatatlan melléklete.
A mérlegbeszámoló alapján az Alapítvány 2006. december 31-én 1658 eFt
eszköz és forrással rendelkezett, és
2006. évben kizárólag közhasznúsági
tevékenységet végzett. A tárgyévi bevétel összesen 2061 eFt. Az Alapítvány
2006. évi közhasznú tevékenységének
ráfordításai 1849 eFt, amelybõl 1145 eFt
az Alapítvány által nyújtott szociális támogatások összege, személyi jellegû ráfordításként került elszámolásra 670
eFt, ami a 2006. évi ösztöndíjak kifizetett összege, a többi anyagjellegû (34 e
Ft postaköltség) ráfordítás.
Tárgyévi eredmény 212 eFt, amely
megegyezik a tárgyévi pénzügyi eredménnyel.
Az Alapítvány vezetõ tisztségviselõi
részére sem juttatás, sem költségtérítés
kifizetése nem történt.
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A Kuratórium az Erdészcsillag Alapítvány 2006. évi mérlegbeszámolóját
1658 eFt mérleg-fõösszeggel, 212 eFt
mérleg szerinti eredménnyel, valamint
a fenti szöveges beszámolót elfogadja.
Az Erdészcsillag Alapítvány Közhasznúsági jelentése
A Kuratórium 2006. április 5.-i ülésén
döntött a 2006/2007. évi ösztöndíj, valamint a 2006. évi szociális segély pályázati felhívásokról, amelyek az Erdészeti
Lapokban megjelentek.
Az Alapítványnak az összes bevétele
2061 eFt volt, amelybõl 1978 eFt a közhasznúsági célú mûködésre kapott támogatás összesen.
A támogatásokból az Alapító (OEE)
összesen 1316 eFt-ot bocsátott az Alapítvány rendelkezésére, amelybõl 814
eFt az Alapítóhoz beérkezett civil SZJA
1% felajánlás, 100.000,- Ft az Alapítványnak címzett, de az Alapító számlájára egy társaság által befizetett támogatás átutalása, 402 eFt a meghirdetett
ösztöndíjak fedezetére átutalt összeg.
További bevétele az Alapítványnak az
egyéb közhasznú célú mûködésre kapott támogatások között kimutatott,
közvetlenül az Alapítványnak címzett

civil SZJA 1%-os felajánlás, 646 eFt, és
16 eFt civil személyektõl beérkezõ támogatás, ami együttesen 662 eFt.
Ezenkívül 83 eFt egyéb (kamat) bevétele volt az Alapítványnak.
A Kuratórium 2006. július 18-i ülésén 3
fõ részére ítélt tanulmányi ösztöndíjat (1 fõ
egyetemi hallgató, 1 fõ szakközépiskolai
és 1 fõ szakiskolai tanuló részére, melynek 2006. évre esõ összege 670.000,-Ft).
A Kuratórium 2006. október 3.-i ülésén
az Alapító OEE Szociális Bizottsága javaslatának figyelembevételével döntött a
2006. évi szociális segélyek odaítélésérõl.
A döntés részletezése az Alapítvány irattárában került dokumentálásra és ott szabadon megtekinthetõ. 2006-ben az Alapítvány összesen 1145 eFt támogatást nyújtott a pályázati felhívásnak megfelelõen
összesen 39 fõ részére. A döntést a Kuratórium határidõn belül közzé tette az Erdészeti Lapokban.
Az Alapítvány pénzeszközeibõl 403
eFt névértékû, 1083 eFt beszerzési értékû, 1413 piaci értékû OTP Optima értékpapírban, 575 eFt-ot bankszámlán
tartott 2006. december 31-én.
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A Kuratórium az Erdészcsillag
Alapítvány 2006. évi közhasznúsági
jelentését elfogadja.
Budapest, 2007. május 16.
Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása
az erdészeti ösztöndíj 2007/2008. évi pályázatára
1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a
• Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
• Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
• Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Szeged
• Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron
• Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola, Szõcsénypuszta
• Debreceni Márton Szakképzõ Iskola, Miskolc
• Vadas Jenõ Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium, Mátrafüred hallgatói.
2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nappali
tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon elsõ alapképzésben részesülhetnek egy tanévnek megfelelõ oktatási idõszak után,
képzési szintenként egy tanévre, a következõ létszámban:
szakközépiskolai tanuló
1 fõ
szakiskolai tanuló
1 fõ
Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a tanuló nyerheti el, aki:
a) az elõzõ tanév mindkét félévében 4,5-nél, a szakiskolai tanuló 4,2-nél
jobb tanulmányi eredményt ért el,
b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és a magyar erdészhagyományokon alapuló
kiemelkedõ közösségi tevékenységet folytat.
A szakmai elõmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10
százalékáig figyelembe vehetõ a tanuló közéleti, közösségi, sport és
egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.
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Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de
minden tanévben újra kell pályáznia.
A pályázatot az oktatási intézmény vezetõjének címére, június 15-ig kell beadni.
3. Az ösztöndíj havi összege
az ösztöndíj havi összege a köztársasági ösztöndíj 50%-a, mely 2007/2008.
tanév elsõ négy hónapjára 16.750.-Ft/hó, a következõ hat hónapjára a 2008.
évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.
4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat évenként
június 30-ig a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma
legkésõbb augusztus 19-ig dönt az ösztöndíjak odaítélésérõl.
Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon lehet igényelni, amelyet az adott oktatási
intézményben lehet átvenni.
Az egyesületi ösztöndíj átadására az érintett oktatási intézmények évnyitóin
kerül sor.
Amennyiben a tanuló jogviszonya bármilyen okból megszûnik, vagy
szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel
kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerõs,
elmarasztaló fegyelmi határozat születik.
Gémesi József
Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke
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