
Közérdekű adatok Neumann Iskola Alapítvány 

I. Elérhetőségi adatok 

1. Hivatalos név: Neumann Iskola Alapítvány 

2. Székhely: 3300 Eger, Rákóczi út 48. 

3. Postacím: 3300 Eger, Rákóczi út 48. 

4. Telefonszám: 06-36-536-070 

5. Faxszám: 06-36-325-311 

6. Központi elektronikus levélcím: neumann@nejanet.hu 

7. A honlap: www.nejanet.hu 

8. Adószám: 18571255-2-10 

II. A szervezet célja, alapfeladata 

Az Alapítvány célja, hogy Eger Megyei Jogú Város megszűnt intézményének 

jogutódjaként alapítsa meg a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és 

Gimnáziumot (Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium), mint 

intézményt, és azt az alapító okirat  Preambulumban foglaltak szellemében működtesse. 

Az Alapítvány megteremti az alapítványi vagyon állandó része fenntartásának és az 

Intézmény működésének anyagi lehetőségeit. 

Az Alapítvány nevelés és  oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységet, 

mint közhasznú tevékenységet folytat, e közhasznú tevékenységet az alábbi 

feladatokhoz, mint közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: 

a) köznevelési intézmény alapítása fenntartása 

b) köznevelési alapfeladat ellátása 

III. A szervezet vezetői 

1. Vezetők, testületi tagok 

 Igazgató: Dr.Sipos Mihály igazgató (e-mail: siposm@nejanet.hu) 

 Kuratórium: 
Elnök: Leitner György 

Titkár: Kolman Miklós 

  

Tagok: 

Dr. Lukács János 

Dr. Gyurkó Péter 

Dr. Horváth Gábor 

Őszi Csilla 

Harmati László 

Kaló István 

Nagy Attila 

 

 

http://www.nejanet.hu/


 Felügyelő Bizottság 
Elnök: Farkas Tibor 

 

Tagok: 

Helgert Pálné 

Hadnagyné Kovács Judit 

 

IV. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

székhely: 3300 Eger, Kossuth L. út 9. 

központi telefonszám: 36/521-500 

honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

 

Egri Törvényszék 

székhely: 3300 Eger, Barkóczy út 1. 

központi telefonszám: 36/311-611 

honlap: www.birosag.hu/torvenyszekek/egri-torvenyszek 

 

 

Oktatási Hivatal (oktatási ügyekben): 

székhely: Budapest, XII. ker., Maros u. 19-21 

központi telefonszám: 1/374-2100 

honlap: www.oktatas.hu 

 

 

 V. Gazdálkodásra vonatkozó adatok 

www.nejanet.hu honlap beszámolók és SZJA 1 % fülön tekinthető meg. 

 

VI. Az intézmény feladatát, hatáskörét, gazdálkodását és alaptevékenységét meghatározó 

alapvető jogszabályok: 

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Etcv.) 

- A civil szervezetek gazdálkodása az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) korm.rendelet 

- A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
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- A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) 

korm.rendelet 

- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. 

törvény   

- A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

- A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint 

részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény 

formai és tartalmi követelményeiről szóló 9/2008.(IV.10.)PM-SZMM együttes rendelet  

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

- Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

- A társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

               valamint a fenti törvények és rendeletek módosításai 

- a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

- 229/2012 (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 


