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A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány 
Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2011. évre vonatkozóan 

 
A jelentés fordulónapja: 2011. december 31.  
Beszámolási időszak: 2011. január 25 – 2011. december 31.  
Készült: Dunaföldvár, 2011. december 22.  
Készítette: Bálint Erika kuratóriumi elnök  
Zárszámadása fordulónapja: 2011. december 31.  
 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem kerültek alátámasztásra.  
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ bekezdésének értelmében az 
Alapítvány (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 23.), mint közhasznú szervezetet a Tolna 
Megyei Bíróság Pk. 60. 088./201./4. számú jogerős határozatában 111 -es sorszámon 2011. év 
január 25. napján jogerősen nyilvántartásba vette.  
Az alapítvány a 2011. évi tevékenységéről az alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol 
be.  
 
A közhasznúsági jelentés tartalma: 

I.  A szervezet bemutatása, az alapítvány azonosító adatai  
II. Számviteli beszámoló 

1. A költségvetési támogatás felhasználása 
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása 
3.  A cél szerinti juttatások kimutatása 
4.  A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

                        önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek   
                        szerveitől kapott támogatás mértéke 
                  5.  A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,       
                       illetve összege  

III. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló 
IV. A 2012-es évre tervezett feladatok, kiadások 

 
     I.  A szervezet bemutatása, alapítvány azonosító adatai:  
Az alapítvány neve:  Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány 
Az alapítvány jogállása: Az Alapítvány tevékenysége során ellátandó feladatát a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 3,4.§.-i alapján közhasznú szervezetként látja 
el.  
Az alapító okirat kelte: 2010. november 8. 
A határozat jogerőre emelkedésének kelte: 2011. január 25. 
Az alapítvány székhelye: 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 23. 
Adószáma: 18203703-1-17 
Bankszámlaszáma:11746050-20025562 
Alapítók:  Kun Jánosné   7020 Dunaföldvár Kéri u 23. 

  Süveges Árpádné 7020 Dunaföldvár Templom u 42.  
A Kuratórium az Alapítvány kezelője és döntéshozó szerve az alapítók által létrehozott 5 (öt) 
tagú kuratórium.  
A Kuratórium tagjainak megbízatása 4 (négy) évre szól. A Kuratórium tagjai ismételten is 
megbízhatók.  
 



A Kuratórium tagjai:  

Bálint Erika    a Kuratórium elnöke 
Hajdókné Lubik Anita a Kuratórium titkára 
Csizmadia Gáborné  a Kuratórium tagja 
Fazekas Attiláné  a Kuratórium tagja  
Kusztosné Sződi Ágnes a Kuratórium tagja  

Nem lehet a Kuratórium tagja, aki politikai pártban tisztséget tölt be.  
 

Az Alapítvány céljai:  
1. a  dunaföldvári bölcsőde, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, a 

nevelési, oktatási munka segítése, a gyermekek ellátási feltételeinek javítása  
2. az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, környezettudatos 

magatartásra való nevelés  
3.  a gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, a gyermeki személyiséget, 

gondolkodást, manuális készséget legkorábban fejlesztő játékok, szobai és udvari 
játékok beszerzése, programok szervezése, a játékpark bővítése, karbantartása 

4. a kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves 
programok megvalósítása  

5.  az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításának 
elősegítése. 

6.  a bölcsődei gondozónők részére szakmai továbbképzések, kirándulások szervezése, 
melyek hozzájárulnak a bölcsődei gondozó-nevelő tevékenység színvonalának 
emeléséhez, ezáltal pedig a gyermekek kiegyensúlyozott, harmonikus 
személyiségfejlődéséhez.  A szakmai továbbképzések költségeihez való hozzájárulás 
(utazási és szállásköltség, részvételi díj stb.) 

7.  előadások szervezéséhez való hozzájárulás, melyek segítséget nyújtanak a szülőknek a 
gondozási-nevelési problémák megoldásában, bölcsődei vagy más szakemberek 
bevonásával pl. előadók tiszteletdíja 

8.  szakmai és a szülők részére nevelési tanácsokat tartalmazó ismeretterjesztő anyagok 
szerkesztése, a kiadással kapcsolatos költségek fedezése, a bölcsődei szolgáltatásokról 
kiadott tájékoztató költségeinek finanszírozása. 

 
 

II. Számviteli beszámoló - közhasznú egyszerűsített beszámoló  
A 224/2000 (XII. 19.) Korm. Rendelet értelmében: 3. számú melléklet szerinti      
közhasznú eredmény-levezetésből valamint tájékoztató adatokból áll 
Az Alapítvány könyvvezetései módja: kettős könyvvitel  
Az Alapítvány éves pénzügyi tervet készít, amely alapján gazdálkodik Az Alapítvány    
vagyonával a jelen Alapító Okiratban rögzített célok megvalósítása érdekében az Alapító 
Okirat és a hatályos jogszabályok keretei között szabadon gazdálkodik. Gazdálkodásának, 
vagyonkezelésének szabályait a vagyonkezelési szabályzat tartalmazza. Az Alapítvány 
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. A vállalkozása során elért eredményeit nem osztja fel, azt kizárólag a 
jelen Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében kifejtett tevékenysége során 
használhatja fel. Az Alapítvány évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához 
felhasználható pénzeszközök mértékéről, a juttatások módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. 
Az Alapítvány által meghirdetett felhívások, pályázatok, egyéb tájékoztatók prospektusai - az 
Alapítvány székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak. 
 
 



1. A költségvetési támogatás felhasználása 
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítók által rendelkezésre bocsátott induló 
vagyon: 148 000 Ft (74 000 Ft alapítónként). 
  Tárgyévben az Alapítvány a 178/2011. (VIII. 30.) KT határozat alapján 72513 Ft 
önkormányzati támogatásban részesült, melyet működési kiadásokra (mozgásfejlesztő 
eszközök vásárlására) fordítottunk: 4 db cicás ugráló labdát, 3 db szobai libikókát, 1 db 
bújócskacsövet, 1 db egyensúlyozó tárcsát, 1 db masszírozó szőnyeget és 15 db tüskelabdát 
vásároltunk. 
 A támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-éig az előírt elszámoló lap kitöltésével 
beszámoltunk Dunaföldvár Város Önkormányzata felé. 
  
 
   2. A vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 
   Közhasznú tevékenységünk keretében megszerzett bevételeink egy részét az Alapító  
      Okiratban megfogalmazott tevékenységekre használtuk fel, így az év folyamán a 
gyermekek fejlődését szolgáló játékokat, fejlesztő eszközöket vásárolt, melyeket a bölcsőde 
rendelkezésére bocsátott. Ezek a vagyon megőrzéséhez alapítványi kezelésben maradnak, 
azok fejlesztéséről és fenntartásáról az Alapítvány gondoskodik. 
       Az Alapítvány tárgyévben vagyonából a működés során közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében az alábbi kiadásokra fordított:  
a) dekorációs költségek:  16310 Ft 
b) játékok vásárlására fordított összeg: 92000 Ft 
c) Irodaszer, nyomtatványköltség:  2360 Ft 
d) Játék kölcsönzési díja:  5000 Ft 
e) könyvvásárlás: 1 db 2350 Ft 
f) postaköltség: 1565 Ft 
A házipénztár egyenlege december 31 -én: 31565 Ft 
A bankszámlán 139966 Ft állt rendelkezésre december 31 -én 
Az Alapítvány gazdálkodásának eredménye: 24 000 Ft nyereséggel zárult 2011. évben 
Melléklet: 2011 évi főkönyvi kivonat 
 
3. A cél szerinti juttatások kimutatása 
     Cél szerinti juttatások tárgyévben nem voltak. 
 
4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
      önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértéke 
      Az 1. pontban bemutatott költségvetési támogatásokon túl Alapítványunk 2011. évben  
      egyéb támogatásban nem részesült. 
 
5.  A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege  
     A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek 2011. évben. 
 
 
III. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló 

Az Alapítvány  a 2011. évben a dunaföldvári és az intézménybe járó gyermekek 
nevelésének,  oktatásának, kulturális programjainak  támogatásával hozzájárult a gyerekek 
harmonikus személyiségfejlődéséhez, környezettudatos magatartásra neveléséhez. Ezen 
kívül  a bölcsődébe járó, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetőséget 
nyújtott a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentésére, az ismeretek bővítésére, 



ingergazdag környezet kialakítására, mindennapjaik megkönnyítéséhez célirányos 
tevékenységével járult hozzá. Ennek érdekében felhívta környezete és a társadalom  
figyelmét arra, hogy a rászorultak társadalmi méretekben is hatékony és érezhető 
megsegítéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy a lehetőségekhez mérten szemléletváltás 
történjen. Alapítványunk tevékenysége ezért arra irányult, hogy a szemléletváltás 
szükségességét minél szélesebb körben elfogadtassa, és elősegítse annak megvalósítását. 
Fő törekvései közé tartozott, hogy egy türelmesebb, elfogadóbb és családközpontú 
hozzáállásra épülő személeten keresztül megkönnyítse a segítségre szorulók és a 
megfelelő támogatók egymásra találását. 
 
 
IV. A 2012-es évre tervezett feladatok, kiadások 

       Közhasznú feladatai ellátása keretében az Alapítvány az alábbi feladatok teljesítését tűzi       
       ki célul:  

·  A szemléletváltás érdekében a társadalmi érzékenység fokozása a sérült és hátrányos 
  helyzetű gyermekekkel szemben 
· Az önkormányzati döntéshozók körében a figyelem felhívása a hátrányos helyzet                
  kiküszöbölésének lehetőségeire 
· pályázatfigyelés, a pályázatok nyújtotta lehetőségek kiaknázása 
· nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;  
·  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;  
·  hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése;  
·  kulturális tevékenységek, programok szervezése. 
 
1. A játszókert tereprendezése, cserjék, fák telepítése, füvesítés, parkosítás 

kb. 100 000 Ft 
2. 10X15X1 m-es, középen füvesített, simított betonpálya készítése  gyerekmotorral    
      való közlekedéshez kb. 150 000 Ft 
3. Pályázat kiírása a D-B-M MONI Bölcsőde Tagintézményének elnevezésére 

Rajzpályázattal egybekötött névadó a mikrotérség felső tagozatosai körében 
A nyertes pályázó jutalma 10 000 Ft-os könyvvásárlási utalvány. 
A pályázatokat a kuratórium tagjai bírálják el. 

           3.    Névtábla készíttetése az intézmény homlokzatára a nyertes pályázat alapján 
                  kb. 10 000 Ft 
           4.    Bélyegző vásárlása 4 700 Ft 
           5.    Ismeretterjesztő, problémakezelő előadások szervezése szakemberek részvételével 
                  2 alkalommal (szakemberek tiszteletdíja, útiköltsége) pl. szobatisztaságra  
                  szoktatás, agressziókezelés, testvérféltékenység, étkezési problémák 
                  kb. 30 000 Ft 

6. A bölcsődéről szóló tájékoztató füzet készítése leendő bölcsődések szülei  
számára kb. 10 000 Ft (50 db/ év, kb. 200 Ft/db) 
 
A fenti, a Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány közhasznúsági jelentését és 
beszámolóját az Alapítvány kuratóriuma 2012. március 21-én tartott kuratóriumi 
ülésén elfogadta, és a bölcsőde faliújságán ill. az intézmény honlapján az elfogadástól 
számított 3 napon belül közzéteszi. 

 
Dunaföldvár, 2012. március 21. 

                                                      Bálint Erika 
                                             a kuratórium elnöke 



Df Bölcsödét Támogató Alapítvá                                   Oldal:   1 
 
 
                             FÖKÖNYVI KIVONAT 2011. 
 
Idöszak: 11.01.01 - 11.12.31 
===========================================================================
===== 
Fökönyvi  számla        -------- FORGALOM --------    -------- EGYENLEG ---
----- 
                            Tartozik       Követel        Tartozik       
Követel 
===========================================================================
===== 
1. számlaosztály 
 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
1. számlaosztály:                                                                
 
2. számlaosztály 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
2. számlaosztály:                                                                
 
3. számlaosztály 
3811   Házipénztár           291,200       259,635          31,565               
381    PÉNZTÁR               291,200       259,635          31,565               
3841   OTP Bank              220,670        80,704         139,966               
384    ELSZÁMOLÁSI BET       220,670        80,704         139,966               
38     PÉNZESZKÖZÖK          511,870       340,339         171,531               
---------------------------------------------------------------------------
----- 
3. számlaosztály:            511,870       340,339         171,531               
 
4. számlaosztály 
4111   Alapítvány jegy                     148,000                       
148,000 
411    JEGYZETT TŐKE                       148,000                       
148,000 
41     SAJÁT TŐKE                          148,000                       
148,000 
441    Utalással fizet        74,100        74,100                               
44     RÖVID LEJÁRATÚ         74,100        74,100                               
---------------------------------------------------------------------------
----- 
4. számlaosztály:             74,100       222,100                       
148,000 
 
5. számlaosztály 
51111  Dekorációs anya        16,310                        16,310               
51112  Játékok ktsge          92,000                        92,000               
5111   ALAPANYAG             108,310                       108,310               
511    VÁSÁROLT ANYAGO       108,310                       108,310               
5122   Irodaszer,nyomt         2,360                         2,360               
512    EGY ÉVEN BELÜL          2,360                         2,360               
51     ANYAGKÖLTSÉG          110,670                       110,670               
5221   Játék kölcsönzé         5,000                         5,000               
5222   03.05 bál költs       214,150                       214,150               
522    BÉRELT DÍJAK          219,150                       219,150               
5291   Postaköltség            1,565                         1,565               



5296   Mesekönyvek köl         2,350                         2,350               
529    EGYÉB IGÉNYBE V         3,915                         3,915               
52     IGÉNYBEVETT SZO       223,065                       223,065               
535    Bankköltség             6,604                         6,604               
53     EGYÉB SZOLGÁLTA         6,604                         6,604               
---------------------------------------------------------------------------
----- 
5. számlaosztály:            340,339                       340,339               
 
8. számlaosztály 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
8. számlaosztály:                                                                
 
9. számlaosztály 
9111   Önkormányzati t                      72,513                        
72,513 
9112   03.05 bál részv                      31,000                        
31,000 
9113   Bál részvételi                      174,000                       
174,000 
9114   Tombola bevétel                      86,200                        
86,200 
911    ALAPTEVÉKENYSÉG                     363,713                       
363,713 
91     BELFÖLDI ÉRTÉKE                     363,713                       
363,713 
976    Egyéb kapott ka                         157                           
157 
97     PÉNZÜGYI MŰVELE                         157                           
157 
---------------------------------------------------------------------------
----- 

9. számlaosztály:                          363,870                       363,870 


