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Az alapítványi ülés témái:: 

 személyi változások az alapítvány működésében  

 a kuratórium tevékenysége 

 az alapítvány vagyoni helyzetének alakulása a 2017-es évben 

 az alapítványi támogatások igénybe vétele 

 

 

Személyi változás az alapítvány működésében  

Az idei évben csak a könyvelő tekintetében történt változás: Ferenczi Emőke helyébe 

Némethné Horváth Ildikó lép. 

 

A kuratórium működése: 

A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat munkájáról, az 

alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.  

Az Alapítványt népszerűsítő tevékenységek:  

 Működik az óvodai honlap, melyről az Alapítványi honlap elérhető. 

 A szeptemberi szülőértekezleten reklámozzuk a Ménfőcsanaki Óvodáért 

Alapítványt. Minden szülő kap egy tájékoztató lapot az Alapítványról, az 

adakozási lehetőségekről.  

 Célul tűztük ki a vállalkozók felkeresését. 

 Megalakulás óta szeptemberben ugráló várral köszöntjük az óvodásokat, 

melyet a Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány finanszíroz. 

 December 6-án délelőtt a Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány jóvoltából 

hintóval érkezik az óvodába a Mikulás. 

 A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány szervezésében tartjuk meg januárban az 

óvodai bálunkat. A bál bevétele tavaly 1 113 350 FT volt.  

 Ovis póló az Alapítványi logóval megvalósult, minden szeptemberben van 

lehetőség rendelésre.  

 

Az alapítvány vagyoni helyzetének alakulása a 2017-es évben 

Az Alapítvány vagyona a Duna Takaréknál van elhelyezve.  

 



Bevétele az alapítványnak, elsősorban az alapítványi bálból, szülők, vállalkozók 

adományaiból, adók 1 %-ból gyűlik össze. 

A befolyt összegből a csoportok egyénileg vagy közösen is gazdálkodhatnak.  

 

 

2017-ben a következő bevételeink és kiadásaink voltak: 

A 2017-es év végén 1 106 943   Ft volt a számlán. 

 

Bevételek: 

   - 2017. évi bál bevétele: 1 113 350 Ft 

   - adó 1 %: 547 807FT+27 443Ft = 575 250 Ft 

   - pályázaton nyert összeg: 600 000 Ft 

 

Kiadások: 

    

 Gyirmóti Tagóvodának a báli pénzét átadtuk a Gyirmóti egyesületnek: 240 000 

Ft 

 csoportoknak kiadásra : 418 610 Ft 

 tárhely : 44 653 Ft 

 ugráló vár: 63 500 Ft 

 Rendszergazda éves fizetése : 40 000 Ft 

 pályázati önrész a Világosvár Tagóvoda ütéscsillapítóhoz : 196 760 Ft 

 ügyvédi munkadíj : 38 100 Ft 

Az óvónők az alapítványi támogatásokat októberben és márciusban veszik igénybe. 

  

 

Az alapítványi támogatások igénybe vétele 

 

Pályázatok 2017-ben  

Sikerrel pályáztunk a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghirdetett Győr 

városban működő civil szervezetek támogatására.  

2017-ben a Világosvár Tagóvodában a posta udvaron található mászóka és 

kétüléses hinta alá ütéscsillapító kialakítására került sor. A 240 000 Ft saját 



költséghez a közgyűlés 600 000 Ft-ot szavazott meg, az óvodai költségvetésből 

pedig 254.976 Ft-tal egészítettük ki. 

 

Az adó 1%-ból 125 250 Ft-ot félretettünk működtetésre, ill. 40 000 Ft-ot virágosításra 

költöttünk. Terveink:- gumilabda vásárlása 

                                 - Mikulás hintó finanszírozása 

. 
 
.Hozzászólások meghallgatása. 

Javaslatok:  

 - Változtatás az óvodás póló értékesítésében. (Kedvezőbb ajánlatok  keresése, hogy 

az Alapítvány is részesüljön az eladott pólók árából.) 

- Salakta Épber  Kft. felajánlása: saját honlapján keresztül népszerűsíti az Alapítvány 

honlapját.                 

 

 


