2015. évi beszámoló
Változás az alapítvány működésében
Sélley Eszter szülőként vállalta az Alapítvány könyvelését. A 2014-es évet precízen,
lelkiismeretesen lekönyvelte, melyet nagyon köszönünk. Év elején bejelentette, hogy
visszament dolgozni és a munkahelyén nagyon sok feladata lett, így nem tudja
vállalni az idei évet. Az új könyvelő szintén szülő: Ferenczi Emőke
A kuratórium működése:
A tavalyi ülés végén gondolkodtunk az Alapítványt népszerűsítésén.
Sikerült megvalósítani:
Szervezők: Kanzler Enikő, Sklániczné Schuszter Ágnes, Bogárdi Attiláné
 Elindítottuk az óvodai honlapot, ill. az óvodai honlapról elérhető az Alapítványi
honlap.
 A szeptemberi szülőértekezleten nagy reklámoztuk a Ménfőcsanaki Óvodáért
Alapítványt. Minden szülő kapott egy tájékoztató lapot az Alapítványról, az
adakozási lehetőségekről. Ezt az idei évben is folytatjuk.
 A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány szervezésében került megrendezésre
októberben a Bezerédj kastélyban a kis-nagy sportágválasztó rendezvény.
Sok színes programmal várták az érdeklődőket.
 A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány kezdeményezésére, az Evangélikus
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a “Ménfőcsanaki óvodás vagyok” kártyát. A kedvezményt csak és kizárólag a
Ménfőcsanaki Óvoda 2014/15 beiratkozott óvodásai használhatták. Célunk
volt a gyermekek bevonása a mindennapi életbe.
 Célul tűztük ki a vállalkozók felkeresését: Dr. Szakálné Doktor Éva a TUTTI
KFT-től 25 000 Ft-ot gyűjtött az Alapítványnak.
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finanszírozásával, hintóval érkezett az óvodába a Mikulás.
 A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány szervezésében tartottuk meg januárban
az óvodai bálunkat. Köszönetünket fejezzük ki a Szülői Munkaközösség
tagjainak az aktív közreműködést a tombola tárgyak összegyűjtésében. A bál
bevétele 897 600 FT.
 Ovis póló rendelése 2015. szeptembertől lesz rá lehetőség. A logót egy szülő
tervezte.
Az alapítvány jelenlegi vagyona
Az Alapítvány vagyona a Duna Takaréknál van.
Jelenleg 1 054 112 Ft van a számlán.
2014-ben a következő kiadásaink voltak:
Domain név 2év
21 844 Ft
Rendszergazda
40 000 Ft
Ugrálóvár
63 500 Ft
Mikulás hintó
12 700 Ft
Az alapítványi támogatások igénybe vétele novemberben megtörtént, az óvónők
karácsonyra ajándékot vásároltak: 381 070 Ft
2015-ben a következő kiadásaink voltak:
Tárhely
18 666 Ft
Rendszergazda
10 000 Ft (Takács Tímea önkormányzati képviselő 30 000
Ft-tal járult hozzá a rendszergazda juttatásához)
Repi pólók (10db)
11 000 Ft
Az alapítványi támogatások igénybe vétele márciusban megtörtént, az óvónők
húsvétra ajándékot vásároltak: 440 000 Ft
2016-tól már rá lehet utaltatni a számlánkra az adó 1%-át.
Pályázat:
Pályáztunk a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghirdetett a Győr
városban működő civil szervezetek támogatására.
Projekt célja: A Világosvár Tagóvodában a lapülőkés lengőhinta áthelyezése és az
éles homok lecserélése ütéscsillapító gumilapra. A közgyűlés 200 000 Ft-ot
szavazott meg.
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