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BESZÁMOLÓ a 2009. évi tevékenységről 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Meghívottak! Tisztelt Óvodai Dolgozók! 

Alapítványunk az elmúlt évben immár második alkalommal részesült a
Személyi jövedelemadó 1%-ából. 2009. szeptember 29-én az APEH-től 31.658 Ft-ot 
kaptunk, melyet ezúton is szeretnék megköszönni az adományozóknak. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy akinek lehetősége van, a jövő évben is az 
1% felhasználásakor gondoljon a gyermekekre és támogassa őket Alapítványunkon 
keresztül. Az Alapítvány a kapott összeget 100%-ban az óvodára, illetve az
óvodásokra fordítja.

Alapítványunk életében az óvoda által évente megrendezett Alapítványi Bál
hozza a legnagyobb bevételt. A VII. Alapítványi bál bevétele 405.000 Ft volt.

A Nemzeti Civil Alapprogram keretében működési költségre pályáztunk, 
melyből 100.000 Ft-ot hagyott jóvá a pályázati kiíró. Pályázati azonosítónk: NCA-
EA-09-0224, a pályázati időszak 2009.06.01-2010.05.31. Ennek felhasználása 
részben a 2009. évben, részben 2010-ben valósul meg.

A bankszámla kamatbevétele - a kamatok jelentős csökkenése miatt - éves 
szinten csupán 19.408 Ft bevételt hozott.

Az összes bevételünk 556.093 Ft volt az elmúlt évben.
A szervezetünk kiadásai között a támogatások éves szinten 380.000 Ft-ot tettek ki,
melyből óvodai bútorok kerültek beszerzésre. Az Alapítvány Alapítójának 
nyugdíjazása alkalmából 10.960 Ft összegben ajándék vásárlásra került sor.
Működési kiadásunk összesen 69.285 Ft volt, mely papír, írószer, postaköltség, és 
az éves tárhelydíj összegét tartalmazza. mely a 2008-2009. évi működési 
támogatásunk terhére lett elszámolva. Az Alapítvány 2007 óta működtet egy 
honlapot http://www.oviszakoly.hu néven. Ezen honlapon teszünk eleget törvényi
kötelezettségünknek és jelentetjük meg az éves beszámolónkat is. Alapítványunk e-
mail címe: mail@oviszakoly.hu. Bankköltségünk 15.437 Ft volt.
Bankszámlánk december 31-i záró összege: 152.626 Ft volt.
Az év során 137.751 Ft-tal növeltük a lekötött betétállományt, így év végén
1.270.017 Ft egyenleget mutatott.

 Milyen terveink vannak az idén? Az Alapítvány jövőben is számít az adók
1%-ának bevételére. A honlapunkon a legfontosabb adatok folyamatosan elérhetők. 
Másik törekvésünk, hogy támogatások gyűjtésével növeljük az Alapítvány 
bevételeit. Az idén is pályáztunk a működési kiadásaink fedezetére, a pályázatot az 
EPER1 rendszeren elektronikus úton nyújtottuk be NCA-EA-10-0003 számon. A
pályázatot a kiíró elutasította, mivel változtak a feltételek és a helyi szintű pályázók 
az új pontozási rendszerrel gyakorlatilag kiestek a pályázatból.
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