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 Közhasznúsági beszámoló 

A 2010. év pénzfelhasználással kapcsolatos legfontosabb kuratóriumi döntéseket az 

alábbiak szerint foglaltuk össze: 

1.  Tervezett kirándulások támogatása (minden tanulót érintő egész napos 

kirándulás, erdei iskolák, Sóstó, stb.). 

 2.  Argenta Rt támogatásából szakköri anyagok beszerzése, kreatív foglalko- 

 zások támogatása. 

 3.  Programok támogatása. 

 4.  Élet Virága Díj-hoz ajándékok vásárlása. 

 5.  Ortopédiai szűrés finanszírozása tanítványaink részére. 

 6.  tantermi bútorok felújítása. 

 7.  Kerékpárok vásárlása, szervízelése.  

Az év első felében a kiadások javarészt a szakkörök támogatására korlátozódtak, de a 

kirándulásra és az erdei iskolák szervezéséhez is biztosítottuk a megígért támogatást. 

A két nyári táborozás programjaihoz 300.000 Ft-ot sikerült kigazdálkodni 

(autóbuszok + tábori programok).  

Májustól kezdtük a pályázati forrásokat is felhasználni 

- számítástechnikai és audio eszközökre    719.000 Ft 

- kerékpárok szervízelésére        63.000 Ft  

- rendezvényeket szerveztünk      224.000 Ft 

- konditermet alakítottunk ki      337.000 Ft 

- augmentatív eszközökre       640.000 Ft 

- zeneterápiás eszközökre       400.000 Ft 

- vezetéknélküli hálózat kiépítésére       80.000 Ft 

 

2007. évtől kezdődően Élet Virága díjjal jutalmazzuk (iskola közössége és az 

alapítvány kuratóriuma) a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulót és iskolai 

dolgozót. Az alapítvány a láncon függő medalionokat finanszírozta, amire 60.000 Ft-

ot költöttünk.  

A gyógytestnevelés foglalkozások előtti kötelező szűrés szeptemberben megtörtént. 

A szakszerű vizsgálatra 54.000 Ft-ot fizettünk ki pályázati forrásból. 

Sikeresen felhasználtuk az 1%-os bevételt is, amit bárki megtekinthet az iskolai 

honlapon (tantermi bútorok felújítására 1.352.000 Ft-ot tudtunk finanszírozni, de még 

nem értünk a javítások végére). 

 

A kifizetések 55%-át (2,5 millió Ft) Molnár Sándor kollégánk pályázatai 

biztosították. Jelenleg is több pályázaton dolgozik. Köszönjük sikeres és értékes 

munkáját. 

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért 
Alapítvány 



Említést érdemel az Argenta Rt-től kapott 120.000 forint is. A havonta érkező 

támogatást mindig egy-egy közösség részére adjuk át, amit hasznos eszközök 

beszerzésére vagy programok támogatására használhatnak fel. Az idei évben is 

számítunk segítségükre. 

Az év végén az UniCredit Bank is támogatta szervezetünket 120.000 Ft összeggel. 

Köszönjük a 2. éve nyújtott támogatást. 

December végére 643.000 Ft megtakarítást sikerült megvalósítani. 

 

A 2011. évben továbbra is támogatjuk a már rendszeresnek mondható eseményeket, 

programokat. Többek között: 

 Tanulók kirándulása 

 Erdei iskola program 

 Élet Virága Díj 

 Ortopédiai szűrés  

 Nyári tábor  

 Beépített szekrények felújítása.  

Ezek mellett szeretnénk idén is gyarapítani az iskola eszközállományát, bútorzatát. 

 

Köszönjük a támogatóinktól kapott jelentős összegű támogatásokat és kérjük további 

segítségüket 

. 

A 2010. évre tervezett célokat 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, 2011. január 27. 

              .…………………………………… 

      Riskó István alapítványi képviselő 

A beszámolót elfogadom: 

 

……………………………………   ………………………………….. 
         Faragóné Bircsák Márta                            Soósné Gyöngyösi Mária 

                     elnök                                                                 kuratóriumi tag 

 

 

……………………………………   ………………………………….. 
             Huber Hajnalka                Ijjas Péterné 

             kuratóriumi tag                                                    kuratóriumi tag 


