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BESZÁMOLÓ 
 
 

a közalapítvány 
2020. évi tevékenységéről 

 
A beszámoló tartalmát a közalapítvány kuratóriuma 2021. február 15-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. 

2020. 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 egyre magasabb összeget mutat:  

2016-ban 743.486,- Ft 

2017-ben 716.128,- Ft 

2018-ban 821.332,- Ft 

2019-ben 912.152, - Ft 

2020-ban 1.061.953; - Ft  
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A 2020-as évben az alábbi támogatóink voltak: 

Adony Város Önkormányzata: 900.000,- Ft (2019-ben: 390.000,- Ft) 

Célhoz kötött támogatás vállalkozóktól, cégektől: 

In-Tech Invest Kft: 100.000,- Ft   (2019-ben 50.000,- Ft) 

Planning and Trading Kft.:  2.550.000,- Ft  (2019-ben 2.000.000,-) 

Magánszemély felajánlása: 20.000,- Ft (2019-ben 20.000,- Ft) 

Adony Logisztikai Központ Kft.: 37.500,- Ft 

A „Reál osztálykassza” programban résztvevő osztályközösségek 2020-ban is lehetőséget kaptak egy 

kis megtakarításra a pénzgazdálkodásukban, melyhez segítséget közalapítványunk nyújtott. E 

pályázattal a nevező osztályok összesen 90.429,- Ft (2019-ben: 51.481.- Ft) összegű támogatást 

nyertek, mely összeget színházlátogatás alkalmával tudták hasznosítani. A „Sulizsák” program 

szintén lehetőséget biztosított egy kis megtakarításra az osztályoknak, csoportoknak. Az iskolai 

megtakarítás jelentősebb összegét a jövőben fogjuk elkölteni, míg az óvoda már részben játék, 

részben mágneses tábla beszerzésére fordította az összegyűjtött pénzt. 

 

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. Sajnos a 2020-ban bekövetkezett Covid 19 

koronavírus járvány miatti helyzetben eléggé lecsökkentek ezek a közösségi programok. 

2020-ban jelentős összeggel támogattuk az iskola művészeti tánccsoportjait (néptánc 330.000,- Ft, 

kortárstánc 76.000,- Ft) A településünkön működő tánccsoportok, szólótáncosaink szép 

eredményekkel tértek haza az országos versenyekről, amire nagyon büszkék vagyunk. 

Legnagyobb kiadásunk a Hóvirág Óvoda csoportszobáinak gyermekklímával való felszerelése 

volt (550.000,- Ft). 

Mivel a kirándulásokra nem kerülhetett sor a 2020-as évben, ezért az év végére nagyobb összegben 

minden adonyi köznevelési és közoktatási intézménybe járó gyermeknek emblémázott pólót 

készíttettünk. Az Adonyi Szent István Általános Iskolában emblémázott kitűzők beszerzésére is 

sor került december hónapban alapítványi szponzorálással. A megnövekedett tanulólétszámhoz 

igazodva az idén ruha-cipő tárolók készíttetéséhez is hozzájárultunk, melyet az iskola elsősei 

tudnak használni szeptember hónaptól. 

A pandémiára való tekintettel településünk általános iskolájában is digitális oktatásra került sor a 

tavasz folyamán, majd decemberben is. Sok gyermek családjában jelent komoly gondot a digitális 

eszközök beszerzése. Ehhez igazodva képviselői felajánlással hátrányos helyzetű tanulónak 

vásároltunk tabletet, melyet a tanuló kölcsönbe kapott a közalapítványtól. Az iskolában 

fülhallgatók, számítógép kiegészítők vásárlását támogattuk az idén. A számítástechnikai eszközök 

vásárlására rendelkezésre álló keretet még nem használtuk fel teljes összegben, így a 2021-es év első 

negyedévében zárul ez a projektünk. 

Szívesen áldozunk a tehetséges gyerekek felkarolására is: pl. a versenyeztetés költségeit (szaktárgyi 

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

kulturális egyesületek tagsági díját továbbra is patronáljuk. 

 

Reméljük a 2021-es évben lehetőség lesz több közösségi program megszervezésére, színház- és 

kulturális rendezvények látogatására, autóbuszos kirándulásokra, állatkert látogatásra, 

osztálykirándulásokra és minden olyanra, ami színesebbé, változatosabbá teszi a gyermekek életét, 
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hétköznapjait, hozzájárul személyiségük egészséges fejlődéséhez. Terveink szerint a 2020-as évben 

megspórolt pénzt a 2021. évi rendezvényk támogatására szeretnénk fordítani. 

 

A közalapítvány 2018. és 2019. évi könyvvizsgálatát Bárány Teréz könyvvizsgálótól az év során 

megkaptuk, a jelentések a beszámoló mellékletét képezik. 

A közalapítvány folyószámláján lekötött összeggel (1.000.000,- Ft) rendelkezünk, mely egyrészt 

törvényi kötelezettség, másrészt biztonsági tartalék célt szolgál. A bevétel és kiadás az elmúlt 5 évben 

a következőképpen alakult: 

2016-ban bevétel: 1.538.074,- Ft, a kiadás: 1.277.397,- Ft volt.  

2017-ben bevétel: 4.165.029,- Ft, a kiadás: 4.134.940,- Ft volt.  

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

2019-ben bevétel:4.842.961,- Ft, a kiadás: 7.448.460,- Ft volt. 

2020-ban bevétel: 4.924.857,- Ft, a kiadás: 2.327.466,- Ft volt 

 

A beszámoló mellékleteként Szántó Judit könyvelő részletes pénzügyi összegzése található.  
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Az év során 2 alkalommal ülésezett a kuratórium. 

A kuratóriumi ülésekről: 

1. kuratóriumi ülés – 2020.02.04. 

- A 2019. évi beszámoló ismertetése és elfogadása. 

- Tájékoztató a pénzügyi helyzetről. 

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

néptáncverseny és kortárstánc verseny nevezési díjainak támogatása, egyesületi tagság támogatása) 

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás. 

2. kuratóriumi ülés – 2020.11.04. 

- Tájékoztató a könyvvizsgálói jelentés tartalmáról. 

- Tájékoztató pénzügyi egyenlegről. 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (Kulturális egyesületi tagság támogatása, 

iskolai kitűzők készítésének támogatása) 

- Karácsonyi ajándék vásárlása gyermekeknek. 

 

Az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány Kuratóriuma a 2020-ben befolyt pénzösszeget igyekezett 

felelősséggel kezelni, melyről a könyvelői beszámoló is tanúskodik. Az év során nem minden kitűzött 

célunkat, tervünket sikerült megvalósítottuk a kialakult Covid 19 járványhelyzet miatt, de szívesen 

tettünk eleget a kérelmeknek, célirányos támogatásoknak, melyek év közben érkeztek  

közalapítványunkhoz. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre nő az alapítvány számlájára befolyó 

pénzügyi támogatás, ami arról tanúskodik, hogy a felajánlók egyetértenek a kuratórium 

tevékenységével. Köszönjük a belénk vetett bizalmat és a továbbiakban is igyekszünk az 

elvárásoknak legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint eleget tenni.  

A http://www.adonyigyermekek.mozello.hu/ honlapon tájékoztató anyagot jelentettünk meg a 

közalapítványunk tevékenységéről. 

E-mail elérhetőségünk: adonyigyermekek@gmail.com 

 

Készítette: 

Bálinthné Sándor Andrea 

elnök 


