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Közhasznúsági beszámoló értékelése 

 

A 2014. év pénzfelhasználással kapcsolatos legfontosabb kuratóriumi döntéseket 

az alábbiak szerint foglaltuk össze: 

 

1.  Tervezett kirándulások támogatása. 

 2.   Programok támogatása. 

 3.   Élet Virága Díj-hoz ajándékok vásárlása. 

 4.   40 éves évforduló támogatása. 

 5.   Tantermi bútorok felújítása. 

 6.   Pályázatok támogatása, befogadása 

 7.   Adózók 1%-os támogatásának tervszerű felhasználása  

 

Alapítványunk a 2014. évben komoly nehézségekkel küzdött, mert a teljes évet 

meghatározta a Törvényszéki bejegyzés elhúzódása, amin sajnos még továbbra 

sem vagyunk túl. Az évet csak tagi kölcsönök befogadásával tudtuk átvészelni. 

A kölcsönöket a mellékelt pénzügyi elszámolásban nyomon lehet követni 

Fontos célként tűzte ki a Kuratórium, hogy a tantermi beépített szekrények 

felújítását folytassuk. Az összeg nagyobb részét a beérkezett 1% fedezné, de ez 

a program most nem folytatódhatott. Köszönetet szeretnénk mondani a 

Vodafone Magyarország Zrt-nek, akik biztosították 2 tanterem bútorzatának a 

teljes cseréjét. A program az Önkéntes Alapítvány segítségével valósult meg. A 

munka befejezését 51.000 Ft-tal tudtuk segítettük. 

Továbbra is kiemelten kezeljük a gyerekek programjainak támogatását. Igaz, 

2014-ben csak egy táborhoz tudtunk támogatást biztosítani 40.000 Ft értékben, 

de az is segítség volt, hogy a pályázaton nyert további összeget megelőlegeztük. 

Emellett egy csoport részére az Állatkertbe belépőket vásároltunk és a zenés 

nőnapi programot is támogattuk. Ezek értéke közel 43.000 Ft volt. 

Az év kiemelkedő eseménye az intézmény fennállásának 40 éves évfordulója 

méltó megünneplése volt. A programsorozatot, ami 1 hétig tartott, 255.000 Ft-tal 

tudtuk támogatni. A tantestület ezen felül még nagyon sok egyéni segítséggel 

biztosította a színvonalas megemlékezést.  

Két kerületi pályázatot is befogadtunk 400.000 Ft értékben. A pályázatból 

informatikai eszközöket vásároltunk a régi elavultak helyett. 

Karácsonyi ajándékként 102.000 Ft értékben segítettük az autista gyerekek 

oktatását A3-as lamináló géppel, hozzá való fóliával és 2 db tablettel. 

Működési kiadásunk 65.000 Ft volt az év folyamán. 

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért 
Alapítvány 
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2007 óta a tantestület Élet Virága Díj-jal jutalmazza a legkiemelkedőbb teljesít-

ményt nyújtó dolgozót és tanulót. A 2 db láncon függő medalion finanszírozását 

idén is szervezetünk vállalta, amik együttesen 65.000 Ft-ba kerültek. 

 

December végére 2.151.000 Ft megtakarítást sikerült megvalósítani, de 

ebből a tagi kölcsön 986.000 Ft. Ezek visszafizetése még nem történt meg. 

 

2015. évben továbbra is támogatjuk a már rendszeresnek mondható ese-

ményeket, programokat. Többek között: 

 Tanulók kirándulása 

 Erdei iskola program 

 Élet Virága Díj 

 Beépített szekrények felújítása, cseréje.  

 Iskola udvarának teljes felújítását közösen a működtető Önkormányzattal. 

Ezek mellett szeretnénk idén is gyarapítani az iskola eszközállományát, 

bútorzatát. 

 

Köszönjük a támogatóinktól kapott jelentős összegű támogatásokat és kérjük 

további segítségüket 

 

A 2014. évre tervezett célokat csak a tagi kölcsönök segítségével, részben 

sikerült megvalósítanunk. Programjaink szervesen illeszkedtek az iskola 

Munkatervéhez, aminek sikeres megvalósítását segítették. A vásárolt 

eszközök és berendezések a korszerű oktatás elengedhetetlen eszközei. 

Megállapodásunk alapján a 10.000 Ft-nál nagyobb értékű eszközt/bútort az 

iskola leltárába átadtuk.  

 

Mellékletek: 1. Pénzügyi beszámoló 

   2. Kiadások címszavanként 

   3. Bevételek részletezése. 

 

Budapest, 2015. január 24. 

              .…………………………………… 

      Riskó István alapítványi képviselő 

A beszámolót elfogadom: 

 

 

……………………………………  ………………………………….. 
             Elek Zsuzsanna                     Jusztné Németh Noémi 

                   elnök                                                        kuratóriumi tag 

 

 

……………………………………  ………………………………….. 
             Huber Hajnalka       Dr. Vargáné Subosits Valéria            

             kuratóriumi tag                                              kuratóriumi tag 


