
 

 

„Kalocsa Város Óvodáiért” Közhasznú Alapítvány 

(6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 

 

2008. 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 332.111.- 

 

 

 

3. A vagyon felhasználása 

Nyitó egyenleg (2008.01.01.)   1.188.676.- 

 - bankszámla: 1.188.676.- 

 - pénztár: 0 

Záró egyenleg (2008.12.31.)    1.228.197.-      

 - bankszámla: 1.228.197.- 

 - pénztár: 0 

 

 

 

 

Bevételek: 

Viczai Optika       10.000.- 

Alapítványi támogatás (szülői)              16.935.- 

MKB Bank                 25.000.- 

támogatás (óvodák)        1.925.- 

kamatbevétel (pénzintézeti)     59.022.- 

SZJA 1 %      332.111.- 

összes bevétel:     444.993.- 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások: 

bankköltség         25.760.- 

Kunszt utcai óvoda:  

- fejlesztő játékok vásárlása     36.336.- 

 

Zöldfa utcai tagóvoda: 

- fejlesztő játékok vásárlása     10.000.- 

 



1 % felhasználása: 

 

Csokonai utcai tagóvoda:  

- gyermekjáték vásárlás       7.980.- 

- mesekönyv vásárlás       8.780.- 

- kézműves foglalkozás anyagok      2.635.- 

- DIFER hívókép és szókártya gyűjtemény    3.520.- 

- logikai játék vásárlás       1.020.- 

- fejlesztő játékok                40.775.- 

 

Újvárosi tagóvoda: 

- képességfejlesztő játékok     29.870.- 

- Nagykarácsonyi kirándulás útiköltsége    34.500.- 

 

Bem apó utcai tagóvoda: 

- képességfejlesztő játék vásárlás (Polyball)   79.000.- 

 

Kunszt utcai óvoda: 

- gyermekjáték vásárlás      25.185.- 

- kézműves foglalkozás anyagok vásárlás   14.555.- 

- vizuális – kézműves anyagok vásárlás        3.945.- 

- szakkönyv vásárlás        2.960.- 

 

Zöldfa utcai tagóvoda: 

- fejlesztő játékok vásárlása     47.400.- 

 

Viola utcai tagóvoda: 

- kézműves foglalkozás anyagok vásárlás     8.400.- 

- vizuális – kézműves anyagok vásárlás      1.700.- 

- gyermekjáték vásárlás        6.000.-  

       

Bölcsőde: 

- gyermekjáték vásárlás       15.800.- 

összes kiadás:                406.121.- 

 

 

 

4. cél szerinti juttatások 

 

A minőségjavító színvonalas óvodai szolgáltatások érdekében az alapellátáson túli 

fejlesztések: 

 

a.) Az alapítvány a Zöldfa utcai tagóvoda 10.000.-Ft értékű fejlesztő játékát a Viczai 

Optika 2008.02.07-én befizetett támogatásából finanszírozta. 

 

b.) Az alapítvány a Kunszt utcai óvoda részére a Hobla Hung Kft-től vásárolt fejlesztő 

játékok vételárát 36.336.-Ft az alábbi forrásokból finanszírozta: 

 

- Bujdosó Györgyné által 1998.12.10-én befizetett 5.000.-Ft, valamint 

- az alapítvány számlájáról 1.336.-Ft, valamint 



-  a Generál Kft által felajánlott 2007.évben az Alapítvány számláján megmaradt 10.000.-

Ft, valamint 

- a Budamobil – Cargo által felajánlott 2007. évben az Alapítvány számláján megmaradt 

20.000.- Ft 

 

c.) A Kunszt utcai óvoda részére az MKB Bank által felajánlott 2008.12.15-én 

befizetett 25.000 Ft támogatás, valamint  

- a Csokonai utcai tagóvoda részére Lakatos István által 2008.02.04-én és 27-én 

befizetett 16.935.-Ft támogatás az Alapítvány számláján megmaradt 2008.évben. 

  

5. Az alapítvány központi költségvetési szervtől 332.111.- 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%, a 

Viczai Optika támogatása, a 2007. évben az Alapítvány számláján megmaradt támogatások 

egy része) amelyek segítségével 2008. 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 


