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BESZÁMOLÓ 
 
 

a közalapítvány 
2018. évi tevékenységéről 

 
A beszámoló tartalmát a közalapítvány kuratóriuma 2019. február 13-i ülésén megismerte és 

elfogadta. 

 
Készítette: Bálinthné Sándor Andrea
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Az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek 

nevelésének és oktatásának segítésére, különös tekintettel az alábbiakra: 

- az oktatás-nevelés tárgyi, technikai feltételeinek javítása; 

- az idegennyelv tanulásának elősegítése; 

- az iskolai, óvodai szabadidős programok támogatása; 

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

előmozdítása (költségek átvállalása) 

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

2017. tavaszán a törvényi kötelezettségnek eleget téve felülvizsgáltuk az Alapító Okiratunkat, és 

megtettük annak szükséges módosítását. 

Az Alapító Okirat módosítása 2017. március 2-án kelt.  

A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2017. július 11. 

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. 

2018. évben a kuratórium tagjai: 

Bálinthné Sándor Andrea - elnök 

Pajerné Streer Katalin – titkár 

Bertáné Endrész Angella 

Enyedi Lászlóné  

Stanczelné Nagy Piroska 

Steinmann Katalin 

Szántó Judit 

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, az egyéni és vállalkozói támogatásokból 

valamint Adony Város Képviselő Testületének felajánlásából származik.  

Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány jelentős bevételi forrása a személyi jövedelemadókból 

felajánlott 1%-os összeg, amely az utóbbi években magas összeget mutat:  

2015-ben 716.319,- Ft 

2016-ban 743.486,- Ft 

2017-ben 716.128,- Ft 

2018-ban 821.332,- Ft  
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A 2018-as évben az alábbi támogatóink voltak: 

Adony Város Önkormányzata: 170.000.- Ft (2017-ben: 830.000.- Ft) 

Néhány éve megjelentek különböző cégek, egyéni vállalkozók, kik célhoz kötött támogatással 

segítették a közalapítvány tevékenységét: 

Adony Logisztikai Központ Kft.: 300.000,- Ft   (2017-ben 100.000,- Ft) 

Musashi Hungary Kft.:50.000,- Ft   (2017-ben 50.000,- Ft) 

KVSC Invest Kft: 40.000,- Ft   (korábban: Bonus Factor kft. 2017-ben 40.000,- Ft) 

Planning and Trading Kft. . 2.000.000,- Ft  (2017-ben 2.000.000,-) – felhasználás: 2019-ben 

Bartos Gábor János egyéni vállalkozó: 500.000,- Ft 

Magánszemély felajánlása: 20.000,- Ft (2017-ben 20.000,- Ft) 

A „Reál osztálykassza” programban résztvevő osztályközösségek 2018-ban is lehetőséget kaptak egy 

kis megtakarításra a pénzgazdálkodásukban, melyhez segítséget közalapítványunk nyújtott. E 

pályázattal a nevező osztályok összesen 130.179,- Ft (2017-ben: 106.378.- Ft) összegű támogatást 

nyertek, mely összeget a tanulmányi kirándulásuk alkalmával tudtak hasznosítani. 

 

Kuratóriumunk elsősorban arra törekszik, hogy minél több gyermeket, városunkban működő 

általános iskolába és óvodába járó kiskorút részesítsen anyagi támogatásban, melyek a tanulást és a 

szabadidő hasznos eltöltését segítik. Ez elsősorban az óvodai és tanulmányi kirándulások, 

szabadidős programok anyagi támogatásában nyilvánul meg. A 2018-ban lehetőség adódott jelentős 

anyagi támogatással a művészetoktatást támogatnunk, a néptáncos gyerekek új fiú és leány 

viselethez jutottak, így színesebbé teszik a helyi és vidéki fellépéseiket, versenyeken való 

megmérettetésüket. Az idén kis ajándékkal kedveskedtünk a gyereknapi rendezvényeken, valamint 

karácsonykor minden Adonyban tanuló és a Hóvirág Óvodába járó gyermeknek téli kézmelegítő 

párnát vásároltunk. A húsvéti kézműves vásáron a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére - a 

Tesco áruház felajánlásával - édességgel kedveskedtünk a gyermekeknek. Szívesen áldozunk a 

tehetséges gyerekek felkarolására is: pl. a versenyeztetés költségeit (szaktárgyi, sport és művészeti 

területen nevezési díj, utaztatás, ajándékozás stb.), sport tagsági igazolványok készíttetését 

továbbra is patronáljuk. Az idén is megtérítette alapítványunk az iskola tagsági díjának költségét a 

Kétnyelvű Iskoláért Egyesületnél. Szülői kérelemre gyermekek iskolakezdését (sportolási tagsági 

díj befizetését) támogattuk. 2018-ban jutalombuszos kirándulást szerveztünk Kecskemétre a 

„Kodály év” alkalmával szervezett vetélkedő legjobbjainak. Alapítványunk segítette az iskolai 

videokamera vásárlását és a tanulóknak ajándéktollak beszerzését, melyhez városunk képviselői 

járultak hozzá anyagi felajánlással. 

A közalapítvány folyószámláján lekötött összeggel rendelkezünk, mely egyrészt törvényi 

kötelezettség, másrészt biztonsági tartalék célt szolgál. 

2016-ban bevétel: 1.538.074,- Ft, a kiadás: 1.277.397,- Ft volt. (megtakarítás: 260.677,- Ft) 

2017-ben bevétel: 4.165.029,- Ft, a kiadás: 4.134.940,- Ft volt. (megtakarítás: 30.089,- Ft) 

2018-ban bevétel: 4.032.703,- Ft, a kiadás: 2.504.148,- Ft volt. 

Ebben az évben „félretettünk” 1.527.403.- Ft-ot. (2.000.000,- Ft az iskolai udvar rendezésére 

fordítandó 2019-ben.) 

A beszámoló mellékleteként Szántó Judit könyvelő részletes pénzügyi összegzése található. 
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Az év során 3 alkalommal ülésezett a kuratórium. 

A kuratóriumi ülésekről: 

1. kuratóriumi ülés – 2018.02.12. 

- A 2017. évi beszámoló ismertetése és elfogadása. 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (Bálint Ágnes olvasási verseny támogatása, 

néptáncverseny és kortárstánc verseny nevezési díjainak támogatása, matematikaversenyre utazás 

támogatása, néptáncos ruhák varratása) 

- Nyomtatópatron vásárlására lehetőség biztosítása. 

- Szántó Judit könyvelő tájékoztatása a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által tartott Leader 

Pályázati rendszer működéséről szóló előadásról. 

2. kuratóriumi ülés – 2018.04.23. 

- Tájékoztató az első negyedév pénzügyi helyzetéről. 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (szülő kérelme iskolakezdési támogatáshoz, 

néptáncversenyre utazás buszköltségének támogatása, Óvodai kérelem – Nagycsoportosok hete 

rendezvényének támogatására) 

- Gyermeknapi programokhoz támogatás egyeztetése. 

3. kuratóriumi ülés – 2018.11.28. 

- Tájékoztató a pénzügyi helyzetről. 

- Az elnök tájékoztatása a 2018. április és november közötti időszak célirányos felajánlásairól 

(2.000.000,-; 100.000,-;  70.000,- Ft-os felajánlások az iskola számára, valamint 300.000,- Ft 

támogatás az óvoda részére. 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (sport tagsági kártya készíttetése, a Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny nevezéséhez, a tanulók versenyre utaztatásához támogatás, iskola részére a 

Kétnyelvű Iskolákért Egyesület tagsági díjának támogatása) 

- Tájékoztató a B3 Takarékszövetkezetnél történt „Keretszerződés kötés”-ről. 

- Karácsonyi ajándékozási ötletek, tervek egyeztetése. 

Mint a könyvelő által készített pénzügyi mérlegből is kitűnik, a kuratórium a befolyt pénzösszeget 

igyekezett felelősséggel kezelni. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre nő az alapítvány számlájára befolyó pénzügyi támogatás, ami 

arról tanúskodik, 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, valamint a www.hoviragovi.hu honlapon megtekinthető tájékoztató 

anyagot jelentettünk meg a közalapítvány tevékenységéről, és folyamatban van az alapítvány önálló 

honlapjának elkészítése is. E-mail elérhetőségünk: adonyigyermekek@gmail.com 

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

aki honoráriumát a közalapítvány javára ajánlotta fel. 

Készítette: 

Bálinthné Sándor Andrea 

elnök 

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


Nyitó Pénztár 0 Kiadások

Tak.Szöv. Folyószámla 768 579 Óvodai kirándulások 89 337

Tak.Szöv. Lekötött szla 1 607 240 Busz Kecskemét 93 782

Összesen 2 375 819 Reálkassza 130 180

Kézmelegítők 201 137

Bevétel Bálint Ágnes Verseny 39 999

Kamat 1 192 Tropicarium belépő 51 000

NAV 1% 821 332 Úszásoktatás támogatása 28 800

Önkormányzati támogatás 170 000 Iskolai osztálykirándulás 320 000

Musashi támogatás-ovi 50 000 Mérleghinta 300 000

Reálkassza 130 179 Zrínyi verseny busz 49 530

Adony Logisztikai Kp 300 000 Gyermeknapi rend. 49 943

KVSC Invest Kft-B.Á.vers. 40 000 Karácsonyi ajándék-toll 69 840

Plannning and Trading Kft 2 000 000 Pergőtűz nevezési díj 26 000

Magánszemélyek támog. 20 000 Néptáncruha 700 000

Bartos Gábor támogatás 500 000 Zrínyi verseny nevezési díj 30 000

Kamera 100 060

Hirdetés 9 845

Irodaszer, nyomtatvány 10 340

Néptánc nevezési díj 55 000

KIE tagsági díj 20 000

Tárlatvezetés 3 000

Bankköltség 8 052

Néptáncos kalap 98 303

Könyvvizsgálat, könyvelés 20 000

Összesen 4 032 703 Összesen 2 504 148

Záró állomány

Nyitó 2 375 819 Pénztár 0

Bevétel + 4 032 703 Tak.Szöv. Folyószámla 2 296 033

Kiadás - 2 504 148 Tak.Szöv. Lekötött szla 1 608 341

Záró 3 904 374 Összesen 3 904 374

Adony, 2019. február 11 Szántó Judit

Önkormányzati támogatás részletesen

Videokamera 100 000

Karácsonyi ajándék 70 000

Összesen 170 000

"Adonyi Gyermekekért " Közalapítvány

2018. év 1-12. hó


