Mesekert Alapítvány beszámolója a Szülők Fórumán
2016. május 25.
A Mesekert Alapítvány 1999 óta működik, s célja a Palánták óvodába járó gyermekek nevelésének,
oktatásának, képességfejlesztésének segítése:
- élményszerző, ismeretterjesztő, kulturális programok szervezünk
- a gyermekek tevékenységéhez, sokoldalú fejlesztéséhez, egészséges életmódjához kapcsolódó
tárgyi eszközök beszerzését támogatjuk.
A Mesekert Alapítvány 2015-16-os nevelési évben a szülők támogatásából az alapítványi
rendezvények bevételeiből gazdálkodott.
BEVÉTELEK
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBÓL
A 2015. évi személyi jövedelemadóból származó 1% összege – melyet 2015. októberében kapott
meg alapítványunk:
568 402.-Ft
Egyéb forrásból további bevételeink 2015. szeptember 01. –2016. május 20. közötti időszakban:
RENDEZVÉNYI BEVÉTEL:
Őszi papírgyűjtés
Adventi Est
Tavaszi papírgyűjtés
Pünkösdi vásár belépő

89 300.102.500.92 520.106 400.-

Összesen:

390 720.-

CSOPORTOKTÓL ÉS EGYÉNI BEFIZETÉSEKBŐL:
Közös felhasználásra:

233 730.-

CÉLZOTTAN MEGJELÖLT CSOPORT RÉSZÉRE EGYÉNI BEFIZETÉSEK
Mazsola, Napvirág, Mákvirág, Nefelejcs, Katica csoport részére/ összesen:

166.945.-

A fenti pénzforrásokat figyelembe véve az összes bevételünk:

1 359 797.-

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2015-2016 nevelési évben programok támogatására
eszközbővítésre, fejlesztésre, működési költségekre fordított kiadásai
Gyermekprogramokra:
Bábszínházi előadás (Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj)
Farsangi bűvészműsorért
Farsangi táncos programra
Állati jó bemutatóra
Egyházaskozári táborozáshoz
Normafai Kirándulás busz költségére

73 500.40 000.70 000.76 200.37 000.120 000.-

Eszköz bővítésre, fejlesztésre, működési költségekre:
Ozónizátor levegőtisztító készülék (2db) - Mazsola és Katica csoportbaPalántás pólókra új gyerekek és felnőttek részére

285 320.55.145.-

Irodai dolgokra (boríték, papíráru)
Adventi dekorációra és mécsesekre
Adventi esthez kellékekre (manó sapka, jelmez)
Papírgyűjtésért jutalom (papír vagy könyvbeszerzésre csoportoknak)
Fénymásoló üzemeltetési díja ( szeptembertől-decemberig)
Meseterapeuta előadói díja ( Szülők Akadémiája)
Szülői elismerésre „ Palánták” toll
Könyvelői díj egész évre

2 000.5 985.4 995.42 335.3910.15 000.10 400.39.000.-

Folyamatban lévő kiadások:
Ballagó tarisznyák emblémázása
Pontgyűjtő verseny I-II-III. helyezett jutalomként
Címzett támogatások csoportok részére ( játékra, könyvre, fejlesztésekre)
Fénymásolói üzemeltetési díj (januártól- augusztusig)
Mozgásfejlesztő eszközökre 1%-ból befolyt összegből
Új ovisoknak Palántás póló beszerzésére
ÖSSZES KIADÁSUNK:

10 000.60 000.166 945.8000.207.000.55 000.1.350 735.-

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 2015. évi közhasznúsági jelentést és mérleget a könyvelőnk elkészítette, ezt az óvodai honlapra
felrakjuk, továbbá az ez évi, jelenleg ismertetett beszámolót is megtalálják mind a faliújságon, mind
a honlapunkon.
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
Engi Helga szülő- kuratóriumi tag – Búzavirág csoport
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Bertáné Csörgő Andrea gyermekei már iskolások lettek ezért
Andrea lemondott a kuratóriumi tagságáról, új tagunk Kemes Eszter lesz a Mazsola csoportból.
Januárban adtuk be a Fővárosi Bírósághoz az alapító okirat módosítását a személyi változás
ügyében. A végzési okiratot még nem küldték meg.
Köszönjük a Mesekert Alapítvány részére nyújtott támogatásokat, a rendezvényeken való
együttműködésüket!
Gratulálunk a Szülők a gyermekekért - Pontgyűjtő versenyben díjazott csoportoknak!
I.
II.
III.

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

2016-05-22

Tóthné Tóth Zsuzsanna- kuratórium elnöke

