
 

 

„Kalocsa Város Óvodáiért” Közhasznú Alapítvány 

(6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 

 

2007. évi közhasznúsági jelentése 

 
1.számviteli beszámoló a melléklet szerint 

 

 

2. Az alapítvány költségvetési támogatásban részesült, amely a személyi jövedelemadót 

fizetők által felajánlott 1%, melynek összege 392.789.- 

 

 

 

3. A vagyon felhasználása 

Nyitó egyenleg (2007.01.01.)   1.102.911.- 

 - bankszámla: 1.102.911.- 

 - pénztár: 0 

Záró egyenleg (2007.12.31.)    1.188.676.-      

 - bankszámla: 1.188.676.- 

 - pénztár: 0 

 

 

 

 

Bevételek: 

Generál Kft       10.000.- 

Budamobil-Cargo      20.000.- 

Viczai Optika       10.000.- 

Alapítványi támogatás (szülői)            130.000.- 

Emitel Zrt       80.000.- 

Paksi Atomerőmű Zrt              100.000.- 

Sefti Autó 2000 Bt              133.560.- 

támogatás (óvodák)        3.440.- 

kamatbevétel (pénzintézeti)     48.792.- 

SZJA 1 %      392.789.- 

összes bevétel:     928.581.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiadások: 

bankköltség         26.822.- 

Kunszt utcai óvoda:  

- homokozó ülőke javítás és gumitégla akadálymentesítés 66.000.- 

- padlószőnyeg vásárlás      36.372.- 

- függöny vásárlás       24.000.- 

- függöny behúzó vásárlás        4.800.- 

 

1 % felhasználása: 

 

Csokonai utcai tagóvoda:  

- gyermekjáték vásárlás      38.014.- 

- esztergált fakarnis      18.000.- 

- szőnyeg vásárlás       18.462.- 

 

Újvárosi tagóvoda: 

- kézműves foglalkozás anyagok     16.719.- 

- gyermekjáték vásárlás           690.- 

- porszívó vásárlás       11.490.- 

- ponyva, ágyvászon varrás     11.000.- 

- ricon toner         8.500.- 

- ricon fixáló javítás        4.500.- 

- önadagolós ivókút vásárlása     20.580.- 

 

Bem apó utcai tagóvoda: 

- gyermekjáték vásárlás      91.191.- 

 

Kunszt utcai óvoda: 

- gyermekjáték vásárlás      49.179.- 

- kézműves foglalkozás anyagok       5.535.- 

 

Zöldfa utcai tagóvoda: 

- kézműves foglalkozás anyagok     52.214.- 

 

Viola utcai tagóvoda: 

- kézműves foglalkozás anyagok     18.238.- 

 

Bölcsőde: 

- gyermekkönyv vásárlás        3.050.- 

- gyermekjáték vásárlás        5.517.- 

- vizuális kezdeményezéshez anyag vásárlás     9.890.- 

 

Frédi szék – Alex fémbútor vásárlás (Csokonai utcai tagóvoda)   129.553.-  

 

Rugós játék – „kacsa” vásárlás (Zöldfa utcai tagóvoda)          172.500.- 

összes kiadás:               842.816.- 

 

 

 

 



4. cél szerinti juttatások 

 

A minőségjavító színvonalas óvodai szolgáltatások érdekében az alapellátáson túli 

fejlesztések: 

 

a.) Az Újvárosi tagóvoda a dm Kft-től az alapítványon keresztül 200.000.-Ft értékű 

ajándékutalványt kapott, melyet a Guliver Kft nagykereskedésében fejlesztő játékok 

vásárlására 2007.11.16-án váltotta be.    

b.) Az Újvárosi tagóvoda a Pannon GSM Távközlési Zrt-től az alapítványos keresztül 

1.440.000.-Ft értékben udvari játékokat kapott, a már meglévő játékokat felújították. 

c.) Az alapítvány a Zöldfa utcai tagóvoda 172.500.-Ft értékű rugós játékát az alábbi 

forrásokból finanszírozta: 

     - az Emitel Zrt által 2006.04.26-án átutalt 100.000.-Ft támogatásból fennmaradt 80.000.-Ft 

     - a Viczai Optika által felajánlott 2007.05.25-én befizetett 10.000.-Ft 

     - az Emitel Zrt által felajánlott 2007.06.20-án átutalt 80.000.-Ft 

     - a SZJA 1%-ból megmaradt 2.500.-Ft 

 

d.) Az alapítvány a Csokonai utcai tagóvoda részére az Alex Fémbútor Kft-nél vásárolt 

”Frédi” székek vételárát 129.553.-Ft a Sefti Autó 2000 Bt 2007.12.17-én befizetett 

133.560.-Ft-ból finanszírozta. 

A felajánlásból 4.007.-Ft támogatás megmaradt az Alapítvány számláján. 
 

e.) Feketéné Tóth Eszter a Kunszt utcai óvoda részére akadálymentesítésre és a környezet 

esztétikusabbá tételének kialakítására felajánlott 130.000.-Ft-ot. Az összeget 

2007.06.01-én fizette be az Alapítvány számlájára. A Kunszt utcai óvoda nevében Dr. 

Bóta Zoltánné az óvoda óvodapedagógusa 1.172.-Ft összeggel hozzájárult a cél 

megvalósításához. 

f.) A Kunszt utcai óvoda részére a Generál Kft által felajánlott 2007.03.01-én 

befizetett 10.000 Ft támogatás,valamint 

- a Budamobil – Cargo által felajánlott 2007.03.23-án befizetett 20.000.-Ft támogatás 

valamint   

- a Paksi Atomerőmű Zrt által felajánlott 2007.11.22-én átutalt 100.000.-Ft támogatás 

az Alapítvány számláján megmaradt 2007.évben. 

  

5. Az alapítvány központi költségvetési szervtől 392.789.- támogatást kapott (SZJA 1 %), míg 

az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem  kapott. 

 

6. Az alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek az alapítványtól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Az alapítvány a közhasznú minősítést 1997.évben, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 

Pk.78/1997/16. számú végzésével elrendelve szerezte, közhasznú fokozat szerinti jogállásban 

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés cél szerinti tevékenységre. 

E tevékenységeket, az alapítványi célok  

a.) a minőségjavító, színvonalas óvodai szolgáltatások biztosítása érdekében az 

alapellátáson túli fejlesztések / eszközök, anyagok, felszerelések/ anyagi fedezetének 

biztosítása, különösen: 

– hozzájárulás a kalocsai óvodák nevelési – oktatási feltételeinek javításához (pl.: 

korszerű szemléltető eszközök beszerzése, szakirodalom folyamatos biztosítása) 

 - az idegennyelvi oktatás valamint a számítástechnikai alapok oktatási feltételeinek 

megteremtése  

– az óvodás gyermekek egészséges életmódjához, sportoláshoz szükséges eszközök 

biztosítása 

b.) óvodai rendezvények kirándulások támogatása 

c.) az óvónők részére szakmai továbbképzések szervezése, hozzájárulás azok költségeihez 

a kiemelkedő munkát végző óvodai dolgozók elismerése 

d.) az esélyegyenlőség biztosításával minden gyermek részére – az óvodás évek alatt 

lehetőségek nyújtása tényleges képességeik kibontakoztatására, önmaguk 

kipróbálására 

e.) az előzőekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony 

szervező, ösztönző és felvilágosító tevékenységet, gyűjtse össze az anyagi forrásokat, 

illetőleg lehetőségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, 

vállalkozás útján is történő gyarapításáról. 

 

Ezen nyújtott támogatásokhoz felhasználásra kerültek az alapítvány bevételei: SZJA 1%, 

szülői támogatások, amelyek segítségével 2007. évben is – anyagi lehetőségeihez mérten – 

megvalósította az alapítvány céljait, mégpedig a jelen jelentésben részletezett az éves 

beszámolóval azonos megjelölésű bevételekből, a jelen jelentésben foglalt kiadások mellett, 

az ugyancsak jelen jelentésben részletezett cél szerinti juttatásokban nevesítve. 

 

Kalocsa, 2011. április 29. 

     „Kalocsa Város Óvodáiért” Alapítvány    

     Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 

 

 


