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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 

2014-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) 
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A 2014-es évben Adony Város Önkormányzata is jelentős összeggel támogatta a közalapítvány 

tevékenységét, a Képviselő Testület tagjainak felajánlása minden esetben konkrét program 

megvalósulását tette lehetővé. (535.000.- Ft) 

Új elem az alapítvány bevételi forrását gyarapító úgynevezett „támogatások”megjelenése. Ezek 

részben egyéni felajánlások, részben termelő üzemek felajánlásai, mint pl.a Musashi Hungari Kft. 

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

melyhez segítséget alapítványunk tud nyújtani. 

A törvényi változások tették szükségessé, hogy a hulladékgyűjtés ügyét is felkarolja alapítványunk. 

A közalapítvány folyószámláján lekötött összeggel rendelkezünk, mely egyrészt törvényi 

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

Ft volt. 

2014-ben befolyt összeg 1.356.375.- Ft volt, melyből 1.333.849.- Ft-ot kiadásunk volt. 

Kuratóriumunk elsősorban arra törekszik, hogy minél több településünkön élő gyermeknek 

részesüljön az alapítvány anyagi támogatásából. Erre kitűnő lehetőség volt 2014-ben a Hóvirág 

Óvoda udvari játékainak beszerzése, a városi „Adventi vásáron” és a „Gyermeknapon” ajándék 

osztogatása a résztvevő gyermekeknek, általános iskolásaink és az óvodásaink kirándulásainak 

támogatása, iskolai nyári tábor és a katolikus tábor költségeihez anyagi hozzájárulás. Ezzel 

elsősorban a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez járultunk hozzá. A városi 

rendezvényeken kuratóriumi tagjaink is aktív szerepet vállaltak. 

Szívesen áldozunk a tehetséges gyerekek felkarolására is. A versenyeztetés már egyre gyakrabban 

nevezési díjakkal jár és a verseny helyszínére való eljutás is anyagi vonzattal bír, melyet a családok 

nem minden esetben tudnak finanszírozni. Több, mint 10 éves hagyománya van az adonyi 

iskolában a Zrínyi Ilona nemzetközi matematika versenynek, melyre 2014-ben közel 40 gyermeket 

tudtunk benevezni és eljuttatni. (a költségek egy részét a szülők állták) 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. 

Ugyan kevesebb gyermeket érint, de az arra rászorulóknak hatalmas segítséget jelent, amikor 

fogyatékkal élő gyermek igen költséges ortopéd cipőjének megvásárlását segítettük. 

Az év során egy család kérte támogatásunkat anyagi gondjaik rendezéséhez, melyet sikerült 

rendeznünk. 

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 értékeljük az elmúlt évet, valamint a gyermeknappal kapcsolatos 

tevékenységeinket egyeztetjük. Ezen az ülésen kerül sor a gyerekek nagyobb csoportjait érintő 

anyagi források megbeszélésére is, és döntéshozatalra. 

Az őszi ülésünkön az év végét készítjük elő, elbíráljuk az aktuális kérelmeket. Természetesen 

kuratóriumunk rendkívüli esetben is ülésezik, ha arra igény jelentkezik. (pl. egyéni kérelmek 

határidős elbírálása) 

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.adony.hu internetes portálon valamint a www.adonyiskola.gportal.hu honlapon 

megtekinthető tájékoztató anyagot jelentettünk meg a közalapítvány tevékenységéről 

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