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BESZÁMOLÓ 
 
 

a közalapítvány 
2019. évi tevékenységéről 

 
A beszámoló tartalmát a közalapítvány kuratóriuma 2020. február 4-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. 

2019. 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  
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A 2019-es évben az alábbi támogatóink voltak: 

Adony Város Önkormányzata: 390.000,- Ft (2018-ban: 170.000,- Ft) 

Célhoz kötött támogatás vállalkozóktól, cégektől: 

Március 21. Mezőgazdasági Kft.: 50.000,- Ft 

Adony-Gép Kft.: 100.000,- Ft 

KVSC Invest Kft: 50.000,- Ft   (2018-ban 40.000,- Ft) 

Planning and Trading Kft. . 2.000.000,- Ft  (2018-ban 2.000.000,-) 

Iskolai SZMK befizetés iskolaudvar felújítására: 675.000,- Ft 

Avium 2000 Baromfifeldolgozó Kft.: 200.000,- Ft 

Magánszemély felajánlása: 20.000,- Ft (2018-ban 20.000,- Ft) 

A „Reál osztálykassza” programban résztvevő osztályközösségek 2019-ben is lehetőséget kaptak egy 

kis megtakarításra a pénzgazdálkodásukban, melyhez segítséget közalapítványunk nyújtott. E 

pályázattal a nevező osztályok összesen 51.481,- Ft (2018-ban: 130.179.- 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. 

2019-ben jelentős összeggel támogattuk az iskola művészeti tánccsoportjait (néptánc 455.000,- Ft, 

kortárstánc 45.000,- Ft) Legnagyobb kiadásunk az iskolaudvar felújítása volt, melyben szerepet 

vállalt az iskolai SZMK és Planning & Trading Kft. 

Az idén kis ajándékkal kedveskedtünk a gyermekeknek gyermeknapon és karácsonykor is. A húsvéti 

kézműves vásáron a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére - a Tesco áruház felajánlásával –

édességgel és ajándéktárgyakkal segítettük a gyermekprogram szervezőit. Szívesen áldozunk a 

tehetséges gyerekek felkarolására is: pl. a versenyeztetés költségeit (szaktárgyi versenyek, 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. Osztályfőnök és szülő kérelmére hátrányos helyzetű gyermeknek vásároltunk téli 

ruhát. Fejlesztőjátékot vásároltunk az iskola számára szaktanári kérelem alapján. A 2018-ban 

Hankook pályázatán nyert összegből az idén hozzájárultunk az iskola számos tantermének 

festéséhez. Önkormányzati támogatással az iskola angol szakos tanárainak tanári 

tankönyvcsomagot vásároltunk és sporteszközöket a tornacsarnokba. Védőnők Mikulásnapi 

ajándékozásához nyújtottunk anyagi segítséget. A Hóvirág Óvodában új fejlesztő játékok 

beszerzését támogattuk. 

A közalapítvány aktuális könyvvizsgálatát Bárány Teréz könyvvizsgáló az idén is elkészítette. 

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.  

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. 

 

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 – 2019.02.13. 

- A 2018. évi beszámoló ismertetése és elfogadása. 

- Tájékoztató a pénzügyi helyzetről, folyamatban lévő vállalkozói szerződésről. 

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

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

- Könyvvizsgálatról tájékoztatás 

2. kuratóriumi ülés – 2019.05.09. 

- Tájékoztató az első negyedév pénzügyi helyzetéről. 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (Reálkasszás pályázati kifizetések, 2.b osztály 

kirándulásának támogatása, Óvodai kérelem – Nagycsoportosok hete rendezvényének támogatására, 

néptáncversenyen és fesztiválon való részvétel támogatása, Iskolába fejlesztőeszközök 

megvásárlásának finanszírozása, iskolai rendezvényekhez fellépőruha kiegészítők vásárlása) 

- Gyermeknapi ajándék beszerzés egyeztetése. 

3. kuratóriumi ülés – 2019.08.09. 

- Orthné Horváth Marianna intézményvezető kérelmének megvitatása az iskolaudvar felújításának 

támogatásához. 

4. kuratóriumi ülés – 2019.12.03. 

- Tájékoztató a pénzügyi helyzetről. 

- Kérelmek elbírálása, támogatásról határozathozatal. (Védőnői program anyagi támogatása, 

hátrányos helyzetű tanuló támogatása, matematika verseny nevezési díjának támogatása, 

kézilabdások tagsági díjának finanszírozása, sportszer vásárlás támogatása) 

- Karácsonyi ajándékvásárlás egyeztetése. (közel 500 gyermeknek) 

 

2019-ben a kuratóriumi üléseken minden kurátorunk jelen volt, jó hangulatban teltek a 

megbeszélések. 

Az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány Kuratóriuma a 2019-ben befolyt pénzösszeget igyekezett 

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

célunkat, tervünket megvalósítottuk és szívesen tettünk eleget a számos kérelemnek, támogatásnak, 

melyek év közben érkeztek a közalapítványunkhoz. 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. 

E-mail elérhetőségünk: adonyigyermekek@gmail.com 

Készítette: 

Bálinthné Sándor Andrea 

elnök 

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


Nyitó Pénztár 0 Kiadások

Tak.Szöv. Folyószámla 2 296 033 Legyezők 9 804

Tak.Szöv. Lekötött szla 1 608 341 Óvoda -nagycsop.busz, belépő 122 340

Összesen 3 904 374 Reálkassza 51 480

Sulikézi versenyengedély 9 300

Bevétel Bálint Ágnes Verseny 69 999

Kamat 328 Teremfestés 394 124

NAV 1% 912 152 Családinap- óvóda 93 000

Önkormányzati támogatás 390 000 Iskolai osztálykirándulás 420 000

Reálkassza 51 481 Térkövezés 4 997 365

Hankook - 394 000 Scottie Go, robotok - fejlesztő játék 218 955

KVSC Invest-B.Á.vers. 50 000 Gyermeknapi ajándék /jo-jo/ 80 133

Március 21 Kft-Óvoda 50 000 Zrínyi verseny busz, nev.díj 104 150

Magánszemélyek támog. 20 000 Könyvelés, könyvvizsgálat 74 000

Adony-Gép Kft - 2.b. oszt.kir. 100 000 Néptánc szállás 179 000

Planning &Trading Kft 2 000 000 Néptáncverseny nevezés 78 000

SZMK felajánlás- térkövezés 675 000 Nyakkendő 15 000

Avium 2000 Kft - térkövezés 200 000 Örökség Népműv.egyesület tagdíj 12 000

KIE tagsági díj 20 000

Néptánc viselet 210 000

Baba-mama klub 11 418

Karácsonyi ajándék 64 428

Sporteszközök 103 520

Dzseki 2 745

Angol tanári csomag 60 686

Bankköltség 47 013

Összesen 4 842 961 Összesen 7 448 460

Záró állomány

Nyitó 3 904 374 Pénztár 70

Bevétel + 4 842 961 Tak.Szöv. Folyószámla 298 805

Kiadás - 7 448 460 Tak.Szöv. Lekötött szla 1 000 000

Záró 1 298 875 Összesen 1 298 875

Adony, 2020. február 03. Szántó Judit

Önkormányzati támogatás részletesen

Angol tanári csomag 60 000

Bálint Ágnes verseny 20 000

Eszköz vásárlás 100 000

Néptánc viselet 210 000

Összesen 390 000

"Adonyi Gyermekekért " Közalapítvány

2019. év 1-12. hó


