
BESZÁMOLÓ- 2018. 

 

Az alapítványi ülés témái: 

- személyi változások  

- a kuratórium működése, tevékenysége                                                                                

- az alapítvány vagyoni helyzete a 2018-as évben  

- az utóbbi években megnyert civil pályázatok  

- változások a tavalyi alapítványi ülés javaslatai alapján 

- a vagyoni helyzet alakulása az idei évben 

 

Személyi változások: 

Az idei évben egy újabb, az alapítványt segítő és támogató taggal bővült körünk. 

Az alapítvány adatvédelmi tisztségviselője Hajnerné Dr. Horváth Barbara,  

aki szülőként önként és ingyen vállalta ezt a tisztséget. 

 

A kuratórium működése, tevékenysége: 

Az Alapítvány Kuratóriuma szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülést 

tartott. A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztathatja az alapítókat, valamint az 

Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon 

kezelésére és felhasználására.  

Az Alapítvány vagyona a Duna Takarék Banknál 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.  

A pénz egy részét az óvodai csoportok saját csoportszobájuk szépítésére, felszerelésére, 

kirándulásokra fordítják.  

A pénz egy másik részét a tagóvodák gyűjtögetik és nagyobb jellegű beruházásokra költik, 

főként az óvodai udvarokra.  

A fennmaradó összeget pedig óvodai szinten költjük el. 

 

 



Az alapítvány vagyoni helyzete 2018-ban: 

2017.12.29. számla egyenlege: 1 106 943 Ft 

Bevételek: 

- Alapítványi bál (2018. január): 1 252 440,- (+Gyirmót:136 450,-Összesen: 1 388 890,-) 

- Adó 1%:          587 282,- 

- pályázaton nyert összeg:             600 000,- 

Kiadások: 

- kivétel csoportoknak felhasználásra tavasszal:  443 270,- 

                                                                               ősszel:  250 071,-    (összesen: 693 341,-) 

- virágosítás tavasszal (mindegyik tagóvoda):    40 600,- 

- tárhely hosszabbítás 2 évre:      33 600,- 

- DOMAIN hosszabbítás 4 évre:      12 192,- 

- focipálya kialakításához szükséges felszerelések, alkotó elemek megvásárlása 

(Világosvár Tagóvoda):     498 602,- 

- ütéscsillapító gumilapok telepítése a manóvár Tagóvoda udvarának hintái alá:  

(pályázati pénz: 600 000,- önrész: 240 000,-) 840 000,-  

- ugráló vár szeptemberben:       60 000.- 

- pecsét:           1 625,- 

- karácsonyra játékok, dekoráció:      12 835,- 

- 150 db gumilabda (Húsvétra adtuk át):     44 490,- 

- Mikulás hintója:        15 000,- 

 

2018.12.28. számla egyenlege:          1 319 014 Ft 

 

Az utóbbi években megnyert civil pályázatok: 

A tagóvodák csoportjai a báli pénzből minden évben félre raknak csoportonként 30 000 Ft-

ot. Ehhez hozzájön még az adó 1 %-ából félretett pénz, amit szintén csoportokra osztunk le. 

A tagóvodák így biztosítanak maguknak egy kis alaptőkét, amelyből nagyobb beruházásokra 

tudnak költeni, akár önerőből, akár pályázati segítséggel. Már több éve is sikerrel tudtunk 

pályázni a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghirdetett Győr városban működő 

civil szervezetek támogatására.  

2017. Világosvár Tagóvoda: ütéscsillapító gumilapok telepítése udvari játékok alá 



2018. Manóvár Tagóvoda: ütéscsillapító gumilapok telepítése udvari játékok alá 

2019. Torda Óvoda: udvari játékok (Dani vár, Pollyball, padok) 

Mindhárom évben a maximum összeget ítélték meg nekünk (600 000 Ft). 

 

Változások a tavalyi alapítványi ülés javaslatai alapján: 

Salakta Zoltán ötlete: 

- saját építőipari honlapjának linkjéhez csatolta a Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány 

elérhetőségét, így is népszerűsítve az alapítványt: lehetőséget adva az adók 1%-ának 

befizetésekor az alapítvány támogatására.  

 

Némethné Horváth Ildikó ötlete: 

- pólónyomás kedvezőbb kivitelezői áraira tett javaslatot:  

Az idei évben éltünk ezzel a lehetőséggel. Felvettük a kapcsolatot a pólókészítéssel 

foglalkozó vállalkozással, amit Ildikó ajánlott. Így a pólók ára a szülők számára 

kedvezőbb lett (az idei évben a fehér:1000,-, a színes:1100,-; a tavalyi évben: a fehér: 

1300,-, a színes: 1400,-) 

 

További javaslat: híres ember által dedikált óvodai póló licitre bocsátása  

Jakabos Zsuzsa úszónő dedikált sapkájára lehetett licitálni.  

Sajnos nem hozta meg a várt eredményt, nem licitáltak rá. 

 

Idei év vagyoni helyzetének alakulása: 

- Báli bevétel:      1 432 700,- (bevétel) 

- Adó 1 %-a:         561 075,- (bevétel) 

- Torda Óvoda udvari játékaihoz önerő: 367 740,- (kiadás) 

- Szamos cipők árusításából:         53 000,- (bevétel) 

(A WOLF-fal együttműködve szerveztük meg a Szamos szandálvásárt. A befolyt összeg 

az alapítvány számlájára került.) 

 

Hozzászólás nem volt. 

 


