A 2019. évi szöveges beszámolója
Az ülés témái:
-

személyi változások
a kuratórium működése, tevékenysége
az alapítvány vagyoni helyzete a 2019-es évben (fontosabb bevételek, kiadások)
az utóbbi években megnyert civil pályázatok
alapítványi ülésen tett javaslat eredményéről

Személyi változások:
Elköszönünk az alapítvány könyvelőjétől, Némethné Horváth Ildikótól, aki helyett az idei
évtől Ferenczi Emőke látja el ezt a feladatot, amit ő is szülőként társadalmi munkában vállalt.
A kuratórium működése, tevékenysége:
Az Alapítvány Kuratóriuma szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülést
tart. 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 2019-ben:
2018.12. 28-án a számla egyenlege: 1 319 014 Ft
Bevételek:
-

Alapítványi bál (2019. január): 1 239 900,-

-

Adó 1%: 561 075,pályázaton nyert összeg: 600 000,szülői felajánlások: 12 500,Wolf Kft.- jutalék: 53 000,-

Kiadások:
-

csoportoknak felhasználásra tavasszal: 457 835,ősszel: 788 572,-

-

(összesen: 1 246 407,-)

virágosítás tavasszal (mindegyik tagóvoda): 48 400,Dani vár, padok a Torda Óvodába: 967 740,- (pályázati pénz: 600 000,- önrész: 367
740,-)
ugráló vár szeptemberben: 60 000.karácsonyra játékok, dekoráció: 22 930,-

2019.12.28. számla egyenlege: 1 431 499 Ft.
A Mikulás hintóját házipénztárból finanszíroztuk: 15 000,-

Az utóbbi években megnyert civil pályázatok:
A tagóvodák csoportjai a báli pénzből minden évben félre raknak csoportonként 30 000 Ftot. Ehhez hozzájön még az adó 1 %-ból 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)
2020. Világosvár Tagóvoda: műfű telepítése a Mandula úti udvaron a csúszda alá,
kerítéscsere az udvar és a parkoló között (szintén Mandula úti udvaron)
Mindegyik évben a maximum összeget ítélték meg nekünk (600 000 Ft).

Alapítványi ülésen tett javaslat eredményéről:
Egy korábbi javaslat: híres ember által dedikált óvodai póló licitre bocsájtása a 2019-es évi
óvodai bálon
Jakabos Zsuzsa úszónő dedikált sapkájára lehetett licitálni. Sajnos nem hozta meg a várt
eredményt, nem licitáltak rá. Azonban a következő évben, a 2020 januárjában tartott bálon
igen. 16 000,- Ft-ért elkelt a sapka. Egy hozzáértő szülő segítségével szakszerű licitelés folyt.
Valószínű ez vezethetett a sikerhez. Lehet, hogy érdemes lenne megtartani ezt a „jó
szokást”. Persze kell a szakértelem! A Mikulás hintóját fogjuk finanszírozni belőle.
Ugyancsak a tavalyelőtti ülésen tett javaslat alapján Salakta Zoltán a Ménfőcsanaki Óvodáért
Alapítvány elérhetőségét, saját építőipari honlapjának linkjéhez csatolta, így is népszerűsítve
az alapítványt: lehetőséget adva az adók 1%-ának befizetésekor az alapítvány támogatására.
Ezúttal is köszönjük.
Ugyancsak ebben az évben történt javaslat alapján Némethné Horváth Ildikó segítségével az
óvodás pólókat kedvezőbb áron tudtuk elkészíttetni. A pólókhoz a szülők is olcsóbban tudtak
hozzájutni, az alapítvány pedig közel 1300 Ft részesedést kapott belőle. Köszönjük ezt a
javaslatot is és az ezzel járó munkát.

