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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET  2011. ÉV  
 

1. Jogi helyzet, adatok 

Az alapítvány neve:  VViioollaa  ÓÓvvooddaa  GGyyeerr mmeekkeeiiéérr tt   AAllaappííttvváánnyy  

Az alapítvány székhelye: 1042 Budapest, Viola utca 11-13. 

Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele: 2009. 06. 11. 
(16.Pk.60286/2009/2) 
Közhasznú jogállás: közhasznú 
Az alapítvány időtartama: határozatlan  

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10701221-48837400-51100005 CIB Bank 
Az alapítvány adószáma: 18134890-1-41 
Az alapítvány KSH száma: 18134830-9499-569-01 
 
2. Mérleg és eredmény-levezetés  
 

Eszközök (E 
Ft-ban) előző év (2010) Tárgyév 

(2011) Források (E Ft-ban)  
Előző 

év 
(2010) 

Tárgyév 
(2011) 

Befektetett 
eszközök  0 0 Saját tőke 113 108 
Immateriális 
javak 0 0 Induló t őke 100 100 
Tárgyi eszközök 0 0 Tőkeváltozás/eredmény  25 -13 
Befektetett 
pénzügyi 
eszközök 0 0 Lekötött tartalék 0 0 

Forgóeszközök  113 108 Értékelési tartalék  0 0 
 
  

 
 

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységb ől 

 
-39     -4       

Készletek  0 0 

Tárgyévi eredmény 
vállalkozási 
tevékenységb ől 0 0 

Követelések  0 0 Céltartalékok  0 0 
Értékpapírok  0 0 Kötelezettségek  0 0 

Pénzeszközök  113 108 
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 0 0 

 
  

 
 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 0 0 

Eszközök 
összesen  113 108 Források összesen  113 108 



 

Közhasznú 
beszámoló 
eredmény-
kimutatása  előző év (2010) tárgyév (2011)  
Összes közhasznú 
tevékenység 
bevétele (E Ft-ban)  76 8 
Közcélú működésre 
kapott támogatás 75 7 
Egyéb bevétel 1 1 
Vállalkozási 
tevékenység bevétele 

                                           
0 0 

Közhasznú 
tevékenység  

ráfordításai ( Ft)  115 12 
Anyagi jellegű 
ráfordítások 115 6 

Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 0 6 

       

 
A tárgyévi közhasznúsági tevékenység 2010. évben -39 ezer Ft, a 2011. évben – 4000 Ft. 
 
Az alapítvány részletes eredmény-kimutatását külön íven, a közhasznúsági jelentés 
mellékleteként mutatjuk be.   
 
 
3. Vagyoni helyzet, a vagyon gyarapodása és felhasználása  
 
Az alapítvány vagyona 2011. évben 7000,-Ft adománnyal és 1000,-Ft bankkamattal 
gyarapodott.  
 
(Az alapítvány gazdasági tevékenységet nem végez, és – mivel a bejegyzése óta a törvényben 
előírt határidő még nem telt el – a magánszemélyek által az adójuk 1%-ból történő 
felajánlásokban sem részesülhet, így bevételei kizárólag adományokból és a bankkamatból 
állnak.) Az alapítvány 2011. évben csak egy magánszemélytől kapott támogatást. 
 
Az alapítvány támogatás nyújtásáról 2011. évben nem döntött, de a gyermekek 
képességfejlesztése céljából könyveket vásárolt kb. 6000 Ft értékben az óvoda számára. 
 
Az alapítványnak 2011. évben a bankszámlájának fenntartásával kapcsolatban 6000 Ft. 
kiadása volt. 
 
 
4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 
Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem 
természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték. 
 
5. Költségvetési támogatás felhasználása 
Az Alapítvány 2010. évben központi költségvetési szervtől, állami alaptól, önkormányzattól 
általános működési jellegű költségvetési támogatást nem kapott, pályázatot semmilyen 
szervhez nem nyújtott be. 
 



 
 
6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
Tekintettel arra, hogy az alapítványnak 2011. évben számottevő bevétele nem volt, ezért a 
Kuratórium döntése alapján – az induló tőke megóvása, ill. a működés biztonságának 
megőrzése érdekében - ebben az évben támogatást nem nyújtott, ill. újabb beruházásokat nem 
eszközölt. 
 
7. Az alapítvány 2012. évre vonatkozó tervei 
A Viola Óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyermekek képességeinek fejlesztésére, ill. a 
tehetséggondozásra a vizuális kultúra, az ének-zene és a sportok terén.  
Ezzel a törekvéssel messzemenően egyetértve az alapítvány Kuratóriumának 2012. évre szóló 
tervei között szerepel az óvodában rajz- és énekverseny rendezése, továbbá játékok, 
hangszerek, sporteszközök beszerzése.  
A versenyek győzteseinek – mint a korábbi években - hasznos ajándékokat, képességfejlesztő 
játékokat, eszközöket vásárol a Kuratórium.  
 
A Kuratórium tervei között szerepel továbbá a „Madárovi”, ill. a „Természetbúvár ovi” 
programban résztvevő óvodai csoportok terepfoglalkozásaihoz szükséges buszközlekedés 
költségének finanszírozása.  
 
Ezen túlmenően – az alapítvány évközbeni bevételei függvényében - sor kerülhet egyéb 
kulturális programok, múzeumlátogatás, állatkerti séta, stb. támogatására is. 
  
 
Budapest, 2012. május 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váczi Lajosné 
a kuratórium elnöke 

 

 



 

Jegyzőkönyv 

VViioollaa  ÓÓvvooddaa  GGyyeerr mmeekkeeiiéérr tt   AAllaappííttvváánnyy  
(1042 Budapest, Viola utca 11-13.) 

2012. május 30-án tartott kuratóriumi üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

a., szavazati joggal: 

1. Váczi Lajosné  (a kuratórium elnöke) 

2. Makra Zoltánné (a kuratórium tagja) 

3. Némethné Pika Julianna (a kuratórium tagja) 

Az ülés napirendje:  

1. A 2011. évi mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés bemutatása, 
ill. szavazás ezek elfogadásáról. 

2. Tervek, javaslatok megvitatása a 2012. évre vonatkozóan. 

Az ülésre a meghívókat minden szavazásra jogosultnak átadtuk, ezt aláírásukkal 
igazolták. A javaslattételre jogosultak értesítése – személyes értesítés útján - megtörtént. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

A jegyzőkönyvet egyhangú döntés alapján Makra Zoltánné kuratóriumi tag vezeti. 

Az ülés levezető elnöke: 

Az ülést a kuratórium elnöke irányítja. 

 

1. napirendi pont 

 

Váczi Lajosné a kuratórium elé tárja az alapítvány 2011. évi mérlegét, ill. közhasznúsági 
jelentését 

A kuratórium a 2011. évi mérleget, valamint a közhasznúsági jelentést egyhangú 
döntéssel, az 1/2012. számú határozatában fogadta el. 

 

1/2012. számú határozat 

A Váczi Lajosné által előterjesztett, a Viola Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 2011. évi 
közhasznúsági jelentését, ill. mérlegét és eredmény-kimutatását elfogadjuk. 

 

 

Makra Zoltánné   Váczi Lajosné   Némethné Pika Julianna  

a kuratórium tagja  a kuratórium elnöke  a kuratórium tagja 



   

 

2. napirendi pont 

Tervek, javaslatok megvitatása a 2012. évre vonatkozóan. 

A Viola Óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyermekek képességeinek fejlesztésére, ill. a 
tehetséggondozásra a vizuális kultúra, az ének-zene és a sportok terén.  
Ezzel a törekvéssel messzemenően egyetértve Kuratórium tagjai javasolják felvenni az 
alapítvány 2012. évre szóló tervei közé az óvodában rajz- és énekverseny rendezését, továbbá 
játékok, hangszerek, sporteszközök beszerzését.  
A versenyek győzteseinek – mint a korábbi években - hasznos ajándékokat, képességfejlesztő 
játékokat, eszközöket vásárol a Kuratórium.  
 
Javasolják továbbá a „Madárovi”, ill. a „Természetbúvár ovi” programban résztvevő óvodai 
csoportok terepfoglalkozásaihoz szükséges buszközlekedés költségének finanszírozását.  
 
Ezen túlmenően – az alapítvány évközbeni bevételei függvényében - sor kerülhet egyéb 
kulturális programok, múzeumlátogatás, állatkerti séta, stb. támogatására is. 
 

Budapest, 2012. május 30. 

 

 

 

Makra Zoltánné   Váczi Lajosné   Némethné Pika Julianna  

a kuratórium tagja  a kuratórium elnöke  a kuratórium tagja 
   

 
 


