Mesekert Alapítvány beszámolója a Szülők Fórumán
2015. június 15.
A Mesekert Alapítvány 2014-15-ös nevelési évben a szülők támogatásából az alapítványi
rendezvények bevételeiből, valamint pályázaton nyert pénzforrásból gazdálkodott.
BEVÉTELEK
A 2014. évi személyi jövedelemadóból származó 1% összege – melyet 2014. novemberében
kapott meg alapítványunk: 533.381.-Ft, ehhez az összeghez érkezett még további
14.381.-Ft, így összesen 547.762.-Ft-tal gazdálkodhatunk.
Egyéb forrásból további bevételeink 2014. szeptember 01. –2015. június 15. közötti
időszakban:
Pályázaton nyert összeg busz bérlésére
Csoportos befizetések
Címzett támogatás Mazsola csoportnak
Címzett támogatás Napvirág csoportnak
Címzett támogatás Nefelejcs csoportnak
Egyéni befizetés banki átutalással
Őszi papírgyűjtés bevétele
Adventi est támogató jegyekből
Tavaszi papírgyűjtés bevétele
Pünkösdi vásár belépőiből
Üveg perselybe helyezett támogatás
Összesen:

100.000.-Ft
201.100.-Ft
35.500.-Ft
15.000.-Ft
4.000.-Ft
12.500.-Ft
98.845.-Ft
96.000.-Ft
85.000.-Ft
106.400.-Ft
15.000.-F
769.345.-Ft

Ebben a nevelési évben összes bevételünk: 1.317.107.-Ft

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014-2015 nevelési évben eszközbővítésre, fejlesztésre,
programok támogatására fordított kiadásai
Állatkerti bérletek 2db (2x100 fő belépésére jogosít)
Diavetítő
Fénymásoló gép
Százhalombattai kirándulás
Udvari trambulinhoz új háló
Környezet nevelési szakmai program Ócsán
Palántás pólók új ovisok részére
Szülők Akadémiája –előadói költségPapírgyűjtésért, papír és könyv jutalom a csoportoknak
Karácsonyi játék a csoportok részére
Adventi estre mécsesek
Udvari játék
Palánták tollak szülői együttműködés elismeréséért
Gyereknapi zenés-táncos program és buborékfújók
Erdei táborhoz támogatás

100.000.-Ft
13.960.-Ft
148.590.-Ft
213.400.-Ft
12.900.-Ft
11.700.-Ft
41.910.-Ft
6.555.-Ft
42.370.-Ft
140.560.-Ft
1.300.-Ft
20.685.-Ft
7.740.-Ft
68.365.-Ft
30.000.-Ft

Címzett adomány csoportok részére
Ballagó tarisznyák emblémája
Pontgyűjtő verseny helyezettjeinek díjazása
Összesen:

44.850.-Ft
9.525.-Ft
60.000.-Ft
974.410.-Ft

Működési költségekre ( könyvelői díj, banki költség, közjegyzői díj, egyebek) 28.200.-Ft-ot
költöttünk
Be volt tervezve még a gyermek kerékpárok felújítása, karbantartása, mely május hónapban
megtörtént, de költséggel nem járt, mivel a Búzavirág csoportból Molnár Gábor édesapa
jóvoltából, a Recikli Kerékpáros Műhely vállalta a költségeket.
Továbbá a Sziklakert megújítását óvodai környezeti pályázati pénzforrásból tudtuk
megvalósítani, ezért az alapítványnak erre nem volt kiadása.
Erre a nevelési évre kiadásaink összesen: 1.002610.-Ft
Tervezett kiadásaink melyekre még 2015-ben tartalék pénzt kell képeznünk:
1%-ból:
Óvodai nagy kirándulás busz költségére: 285.000.-Ft –ig
Egyéb forrásból:
Udvaron hátsó homokozók köré gumitégla lerakása, mászókán kötél kicserélése és párakapu
karbantartása, mindezek elvégzésére a 160.000.-Ft árajánlatot kaptunk. A munkálatokat június
hónapban végzik el.
Könyvelői díjra: 39.000.-Ft
Fénymásoló gép, szerződés szerinti fél éves díj: 15.000.-Ft
Új ovisok Palántás pólójára: 15.000.-Ft
Banki költségekre: 40.000.-Ft (Ez várhatóan csökkenni fog, mert kedvezőbb szerződési
csomagba átléptünk.)
Fejlesztő játék: 75.000.-Ft
Mindösszesen: 629.000.-Ft ot kell tartalékolnunk.
Házi pénztárban van:70.315.-Ft
A 2015. májusi banki kivonat alapján Mesekert Alapítvány folyószámláján lévő
mozgósítható egyenleg: 651 508.-Ft, valamint a lekötött tartalék összege 162.580.- Ft.
Alapítványunk működéséhez minden ötletet, támogatást és szervező, segítő munkát szívesen
fogadunk, valamint számítunk a szülők további anyagi támogatására.
Alapítványunk aktuális híreit a bejáratnál lévő földszinti faliújságon olvashatják.
A 2014. évi közhasznúsági jelentést és mérleget az óvodai honlapra felraktuk, továbbá az ez
évi, jelenleg ismertetett beszámolót is megtalálják mind a faliújságon, mind a honlapunkon.
Minden további érdeklődést szívesen fogadunk. További információ kérhető
Tóthné Tóth Zsuzsanna kuratórium elnökétől – Mákvirág csoportos óvónő
Volomné Bodnár Ilona– kuratóriumi tag – Búzavirág csoportos óvónő

Pallagi Gáborné – kuratóriumi tag- Pedagógiai asszisztens
Bertáné Csőrgő Andrea szülő – kuratóriumi tag - Napvirág csoport
Engi Helga szülő- kuratóriumi tag – Búzavirág csoport

Köszönjük a Mesekert Alapítvány részére nyújtott támogatásokat, a rendezvényeken
való együttműködésüket!
Gratulálunk a Szülők a gyermekekért - Pontgyűjtő versenyben díjazott csoportoknak!
I.
II.
III.

helyezett: Mazsola csoport /30.000.-Ft-ot nyertek/
helyezett: Nefelejcs csoport /20.000.-Ft-ot nyertek/
helyezett: Pitypang csoport / 10.000.-Ft-ot nyertek/
Mesekert Alapítvány kuratóriuma

2015-06-14

Tóthné Tóth Zsuzsanna- kuratórium elnöke

