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BESZÁMOLÓ 
 
 

a közalapítvány 
2021. évi tevékenységéről 

 
A beszámoló tartalmát a közalapítvány kuratóriuma 2022. február 7-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 gyermekek 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. 

2021. 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:  

2017-ben 716.128,- Ft 

2018-ban 821.332,- Ft 

2019-ben 912.152, - Ft 

2020-ban 1.061.953, - Ft 

2021-ben 985.019, - Ft  
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A 2021-es évben az alábbi támogatóink voltak: 

Adony Város Önkormányzata: 510.000,- Ft,- Ft (2020-ban: 900.000,- Ft)  

Célhoz kötött támogatás vállalkozóktól, cégektől: 

Héger-Audit Kft: 50.000,- Ft   (2020-ban 100.000,- Ft) 

Planning and Trading Kft.: 3.270.000 ,- Ft  (2020-ban 2.550.000,-) 

Magánszemély felajánlása: 20.000,- Ft (2020-ban 20.000,- Ft) 

A „Reál osztálykassza” programban résztvevő osztályközösségek 2021-ben is lehetőséget kaptak egy 

kis megtakarításra a pénzgazdálkodásukban, melyhez segítséget közalapítványunk nyújtott. E 

pályázattal a nevező osztályok összesen, 77.758,- Ft (2020-ban: 90.429- Ft) összegű támogatást 

nyertek, mely összeget tanulmányi kirándulás alkalmával tudták hasznosítani.  

 

A 2021-es évben nehézséget jelentett mindenki számára a vírushelyzet miatt megváltozott 

körülményekhez való alkalmazkodás. Közalapítványunk a több, mint 20 éves múlttal rendelkező 

célkitűzéseit a múlt évben is igyekezett a lehetőségekhez mérten megvalósítani. 

Jelentős összeggel támogattuk: 

- az iskolai kirándulásokat (320.000,- +150.000,- Ft), 

- óvodai kulturális és sport programokat (105.000,- Ft), 

- a település táncos és matematikában tehetséges gyermekeinek versenyeken való 

megmérettetéseit (101.500,- Ft), 

- olvasási verseny jutalmazását (50.000,- Ft), 

- különösen tehetséges sportoló gyermek táborozási költségit (250.000,- Ft), 

- iskolai oktatást eszközvásárlással, árnyékolástechnikai fejlesztést (267.800,- Ft), 

- a pályaorientációs nap alkalmával szervezett osztályprogramokat (50.000,- Ft), 

- az óvodai ivókút vásárlását (80.500,- Ft), 

- magyar nyelvi gyakorló füzeteket vásároltunk az iskolásoknak (35.300,- Ft). 

 

A 2022. évben tervezzük az óvodai udvar gumiborításának finanszírozását (1.270.000,- Ft) és az 

iskola tetőterében terem kialakításának anyagi támogatását (4.000.000,-). Ezen célokhoz a Planning 

& Trading Kft. célirányos támogatása szolgál alapul. Jelenleg folyamatban van a szerződéskötés a 

projekteket megvalósító cégek vezetőivel. 

 

A közalapítvány 2020. évi könyvvizsgálatát Bárány Teréz könyvvizsgáló készítette el. 

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: 

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 (2.000.000,- Ft célirányos felajánlás 

2022-ben kerül felhasználásra) 

2021-ben bevétel: 4.913.103,- Ft, a kiadás: 1.476.675,- Ft volt. (3.270.000,- + 50.000,-  Ft célirányos 

felajánlás 2022-ben kerül felhasználásra) 

 

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 – 2021.02.15. – online értekezlet a Google Meet felületen 

- A 2020. évi beszámoló ismertetése és elfogadása. 

- Tájékoztató a pénzügyi helyzetről. 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (néptáncverseny és kortárstánc verseny 

nevezési díjainak támogatása, egyesületi tagság támogatása) 

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás. 

2. kuratóriumi ülés – 2021.11.15. 

- Tájékoztató a pénzügyi helyzetről, a félévben során lezajlott kiadásokról (bevételekről). 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési 

díjának támogatása, Adonyi Hóvirág Óvoda ivókútjának telepítéséhez támogatás) 

- Karácsonyi ajándék vásárlásának lehetősége a gyermekek számára. 

 

Az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány Kuratóriuma a 2021-ben befolyt pénzösszeget igyekezett 

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

célunkat, tervünket sikerült megvalósítanunk, szívesen tettünk eleget a kérelmeknek, célirányos 

támogatásoknak, melyek év közben érkeztek kuratóriumunkhoz. Örülünk, hogy minden évben 

vannak támogatóink. Tudjuk, hogy az adózási szabályok változásának köszönhetően az adó 1%-ból 

befolyt összeg változni fog a jövőben, de igyekszünk újabb támogatókat felkeresni, hogy minél 

nagyobb pénzösszeggel tudjuk településünk gyermekeit támogatni. Köszönjük a belénk vetett 

bizalmat és a továbbiakban is igyekszünk az elvárásoknak legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint 

eleget tenni. 

http://www.adonyigyermekek.mozello.hu/ 

adonyigyermekek@gmail.com 

 

 

Adony, 2022. február 3. 

 

Készítette: 

Bálinthné Sándor Andrea 

elnök 
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