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Az „Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek 

nevelésének és oktatásának segítésére: 

- az iskolai, óvodai szabadidős programok támogatása, 

- tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának 

előmozdítása (költségek átvállalása) 

- nehéz körülmények között élő gyermekek, diákok segítése is szerepel főbb céljaink között. 

A közalapítvány kezelő szervezete az alapítvány kuratóriuma, melynek létszáma az alapító okirat 

szerint 7 fő. A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól, megszűnhet a tag lemondásával vagy 

halálával. 

2015-ben a kuratórium tagjai: 

Kardos Györgyi - elnök 

Bálinthné Sándor Andrea - titkár 

Enyedi Lászlóné  

dr. Harkai Klára 

Müller Csaba 

Pajerné Streer Katalin 

Stanczelné Nagy Piroska 

 

A kuratórium évente minimum 2 alkalommal ülésezik (alapító okiratnak megfelelően), melyről 

minden alkalommal jegyzőkönyv készül hitelesítők aláírásával. 

A közalapítvány kuratóriuma a különböző korosztályok támogatására külön-külön összeget különít 

el az éves bevételből, amely az 1%-os felajánlásokból és az egyéni támogatásokból származik.  

Az alapítvány az alapító okirat szerint közhasznú. A civil szervezetek számára kiírt helyi vagy országos 

pályázatokon nem indulhat. 

 

Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány fő bevételi forrása a személyi jövedelemadókból felajánlott 

1%-os összeg, amely az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat:  

2014-ben 521.949.- Ft 

2015-ben 716.319.- Ft 
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A 2015-ös évben Adony Város Önkormányzata is jelentős összeggel támogatta a közalapítvány 

tevékenységét, a Képviselő Testület tagjainak felajánlása minden esetben konkrét program 

megvalósulását tette lehetővé. 2014-ben: 535.000.- Ft, míg 2015-ben: 1.565.000.- Ft volt 

Néhány éve megjelentek különböző cégek, vállalkozások, melyek célhoz kötött támogatással 

segítették a közalapítvány tevékenységét: Musashi Hungary Kft., Bonus Faktor Zrt. 

A „Reál osztálykassza” program egy új lehetőséget nyit az iskolai osztályok pénzgazdálkodásában, 

melyhez segítséget közalapítványunk tud nyújtani. 

A közalapítvány folyószámláján lekötött összeggel rendelkezünk, mely egyrészt törvényi 

kötelezettség, másrészt biztonsági tartalék célt szolgál, melynek kamata a 2014-es évben 28.544.- 

Ft, míg 2015-ben 10.007.- Ft volt. 

2014-ben befolyt összeg 1.356.375.- Ft volt, melyből 1.333.849.- Ft-ot kiadásunk volt. 2015-ben 
befolyt összeg 2.483.918.- Ft volt, melyből 2.367.720.- Ft kiadásunk volt. A jelentősen 
megemelkedett kiadásaink mellett „félretettünk” az idén: 116.198.- Ft-ot. 

 

Kuratóriumunk elsősorban arra törekszik, hogy minél több településünkön élő gyermeket 

részesítsen anyagi támogatásban, melyek a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Ez elsősorban az 

óvodai és tanulmányi kirándulások, valamint a számos nyári gyermektáborozás anyagi 

támogatásában nyilvánul meg. Az idén támogatásainkkal az óvodai és általános iskolai gyerekek 

körét az óvodáskor előtti korosztállyal is kibővítettük. Szívesen áldozunk a tehetséges gyerekek 

felkarolására is: pl. a versenyeztetés költségeit (nevezési díj, utaztatás, ajándékozás) egyre 

gyakrabban segítjük. Az alapítvány a tanulmányaikban eredményesebb tanulókat 

jutalomkönyvekkel szokta jutalmazni a tanév során és év végén. Évről évre megrendezésre kerül a 

térségi Bálint Ágnes olvasási verseny, melynek anyagi támogatását is felvállalta közalapítványunk. 

2015-ben is volt lehetőségünk fogyatékkal élő gyermek családját anyagilag támogatni speciális 

használati tárgy megvásárlásával. 

Az Adonyi Hóvirág Óvoda a Gyermekekért Közalapítvány támogatásával mintegy 100.000.- Ft 

értékben tudott székeket vásárolni, és a Szent István Általános Iskola Művészeti Tagozata 

néptáncosainak 140.000.- Ft értékben sikerült néptáncos ruhákat varratnunk az elmúlt gazdasági 

évben. Kerékpártárolók készíttetésével a gyermekekkel foglalkozó intézmények udvari környezetét 

tettük esztétikusabbá. Gyermeknapi rendezvények támogatása és adventi ajándékozás mellett a 

művészetekkel foglalkozó adonyi gyerekek elmúlt 10 évét bemutató emlékfüzet kiadását is 

alapítványunk tette lehetővé. A kisgyermekes szülőknek tartott „Mentőszolgálati előadás” anyagi 

költségét is a közalapítvány rendezte. 

A kuratóriumi ülésekről: 

A gyakorlat az, hogy az év első ülésén mindig felülvizsgáljuk a tervezetten előirányzott támogatások 

összegét, s a megváltozott körülményekhez igazítjuk,- úgy, mint gyermeklétszám, rendkívüli 

kérelmek stb- növelve, illetve csökkentve az odaítélendő forrást. 
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Az év első negyedévében értékeltük az elmúlt évet, elfogadtuk a múlt évi beszámolót, valamint a 

gyermeknappal kapcsolatos tevékenységeinket egyeztettük. Ezen az ülésen kerül sor a gyerekek 

nagyobb csoportjait érintő anyagi források megbeszélésére is, és döntéshozatalra. – Kuratóriumi 

ülés időpontja: 2015.05.11. 

Az év második ülésén egyéni kérelmet bíráltunk el, és az új könyvelő, Szántó Judit bemutatására 

került sor. Kuratóriumi ülés időpontja: 2015.09.02. 

Az őszi ülésünkön az év végét készítettük elő, elbíráltuk az aktuális kérelmeket. Előkészítettük az év 

végét, az „Adonyi Adventi Vásáron” vállalt tevékenységünket egyeztettük. Kuratóriumi ülés 

időpontja: 2015.11.25. 

Mint a pénzügyi mérlegből is kitűnik, a kuratórium a befolyt pénzösszeget igyekezett felelősséggel 

kezelni. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre állandó az 1% felajánlási összeg. Ennek mértékéből talán 

nem szerénytelenség megjegyezni, hogy a felajánlók egyetértenek a kuratórium tevékenységével. 

Munkánkhoz ez ad erőt és kitartást. Továbbra is azon leszünk, hogy a kiérdemelt bizalmat 

megszolgáljuk. 

 

A www.adonyiskola.gportal.hu honlapon megtekinthető tájékoztató anyagot jelentettünk meg a 

közalapítvány tevékenységéről, valamint terveink között szerepel az www.adony.hu honlapra is 

aktuális információkat eljuttatnunk a közalapítvány év közi tevékenységéről. 

2015-ös évtől az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány könyvelését Szántó Judit könyvelő végzi, aki 

honoráriumát a közalapítvány javára ajánlotta fel. 

A beszámoló mellékleteként Szántó Judit könyvelő pénzügyi összegzése található. 

 

A beszámoló tartalmát a közalapítvány kuratóriuma 2016. május 12-i ülésén megismerte és 

elfogadta. 

 

Adony, 2016. május 12. 

Készítette: 

 
Bálinthné Sándor Andrea 

titkár 
  

http://www.adonyiskola.gportal.hu/
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MELLÉKLET 

 

Nyitó Pénztár 18 168 Kiadások

Tak.Szöv. Folyószámla 550 685 Óvodai kirándulások 171 989

Tak.Szöv. Lekötött szla 1 400 000 Óvodai székek 98 074

Összesen 1 968 853 Reálkassza 26 558

Biciklitároló 330 000

Bevétel Bálint Ágnes Verseny 82 202

Kamat 10 007 Egyházi tábor 240 000

NAV 1% 716 319 Róma Ministráns tábor 140 000

Önkormányzati támogatás 1 565 000 Nyári tábor 155 000

Musashi támogatás 100 000 Nagycsaládosok tábora 280 000

Reálkassza 26 558 Ministráns kirándulás 100 000

Téves utalás 36 034 Iskolai osztálykirándulás 195 000

Bonus Faktor ZRT-B.Á.vers. 30 000 Tagsági díj 20 000

Összesen 2 483 918 Lipták Lilien gyógycipő 20 000

Hirdetés 6 153

Néptáncos ruhák 140 000

Zrínyi verseny 59 560

Gyermeknapi rend. 54 910

Mentős előadás 20 000

Jutalomkönyv 15 165

Adventi ajándék 8 109

Népdaléneklési verseny 5 000

Emlékkönyv 200 000

Nyitó 1 968 853 Összesen 2 367 720

Bevétel + 2 483 918

Kiadás - 2 367 720 Záró állomány Pénztár 0

Záró 2 085 051 Tak.Szöv. Folyószámla 85 053

Tak.Szöv. Lekötött szla 2 000 000

Összesen 2 085 053

Adony, 2016. április 4. Szántó Judit

Önkormányzati támogatás részletesen

Biciklitároló 330 000

Bálint Ágnes verseny 70 000

Egyházi tábor 240 000

Ministráns kirándulás 100 000

Nyári tábor 155 000

Nagycsaládosok tábora 280 000

Róma minstráns kirándulás 140 000

Emlékkönyv 200 000

Német nemz. Tám. 50 000

Összesen 1 565 000

"Adonyi Gyermekekért " Közalapítvány

2015. év 1-12. hó


