Mesekert Alapítvány beszámolója
A Mesekert Alapítvány 1999 óta működik, s célja a Palánták óvodába járó gyermekek
nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének segítése:
- élményszerző, ismeretterjesztő, kulturális programok szervezünk
- a gyermekek tevékenységéhez, sokoldalú fejlesztéséhez, egészséges életmódjához
kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzését támogatjuk.
A Mesekert Alapítvány 2016-17-es nevelési évben a szülők támogatásából az alapítványi
rendezvények bevételeiből gazdálkodott.
BEVÉTELEK
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBÓL
A 2016. évi személyi jövedelemadóból származó 1% összege – melyet 2016. októberében
kapott meg alapítványunk: 663 809.-Ft
Egyéb forrásból további bevételeink 2016. szeptember 01. –2016. május 20. közötti
időszakban:
RENDEZVÉNYI BEVÉTEL:
Nyári táborozás maradványpénzek felajánlásából 37 500.Őszi papírgyűjtés 89 300.Adventi Est 140 500.Tavaszi papírgyűjtés 109 000.Pünkösdi vásár belépő ???
Összesen: 376 300.-Ft
CSOPORTOKTÓL ÉS EGYÉNI BEFIZETÉSEKBŐL:
Közös felhasználásra: 204 100.CÉLZOTTAN MEGJELÖLT CSOPORT RÉSZÉRE EGYÉNI BEFIZETÉSEK
Mazsola, Napvirág, Búzavirág csoport részére/ összesen: 223 000.A fenti pénzforrásokat figyelembe véve az összes bevételünk : 1 467 209.-Ft
MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2016.-2017. nevelési évben programok támogatására
eszközbővítésre, fejlesztésre, működési költségekre fordított kiadásai
1% felajánlásból elköltve (663 809.-Ft)
Karácsonyi játékokra a csoportok részére 210 120.Lap top+ táska 123 280.Színházi belépőjegyekre: 97 250.Udvari asztal és pad (2 garnitúra): 119 380.Madaras környezeti program díjára: (utalás alatt) 76 200.Összesen: 626 230.Tehát ebből az 1%-os keretből még 37 579.- Ft-ot fogunk elkölteni udvari játékeszköz
fejlesztésre, főként minőségi homokozó eszközöket fogunk vásárolni.
Egyéb bevételek felhasználása a következőképpen alakult.

Gyermekprogramokra, eszköz bővítésre, fejlesztésre, működési költségekre:
Palántás pólóra új ovisoknak és felnőtteknek 54 790.Fénymásolói díjra 1 461.Papírgyűjtésért jutalom (ősszel, tavasszal ) 41 950.Advent esthez kellékekre, dekorációra, ledes mécsesekre, arany stólákra 75 935.Farsangi bűvész műsorért 65 000.Szülők Akadémiájára előadói díj ( szexuál terapeuta) 38 100.Pendriwra 2 300.Fogsor makettra 15 900.Életmódnapra kitűzőkre 21 060.Másoló papírra 950.Könyvelői díjra (2017.évi) 39 000.Összesen: 356 446.Célzottan felajánlott pénzeket az érintett csoportok óvónői folyamatosan költik el a szükséges
eszközökre:
Elköltve eddig a célzott felajánlásokból: 171 000.-Ft
Célzott pénzként még további kiadandó összeg: 52 000.Folyamatban lévő kiadások:
Ballagó tarisznyák emblémázására 15 000.Szülők elismerése ajándék toll 12 000.Pontgyűjtő verseny I-II-III. helyezett jutalomként 60 000.Egyházaskozári táborozáshoz támogatás 35 000.Fénymásolói üzemeltetési díj 15 000.Új ovisoknak Palántás póló beszerzésére tartalékolunk 55 000.Udvari mászóka felújítása, karbantartása 80 000.Összesen: 272 000.Mindezeket összesítve eddigi bevételünk: 1 467 209.-Ft, ehhez várhatóan a Pünkösdi
belépőkből és a csoportok befizetéseiből még 120 000.-Ft érkezik. Számításaink szerint:1 587
209.-Ft a bevételünk.
Alapítványi felhasználás ebben a nevelési évben előre vetített kalkuláció szerint: 1 515 255.Ft lesz.
Mindezek alapján alapítványunk a meglévő kereteit felhasználta minimális megtakarítást
tudtunk képezni.
Alapítványunk 2008-2009-ben nagy beruházást tett az udvari mászókák, játszó eszközök
fejlesztése érdekében. Ezeknek az udvari eszközöknek a nettó értéke 0-ra csökkent.
Alapítványunk folyamatosan karbantartotta, lefestette ezeket a mászókákat, de a további
állagmegőrzést már nem tudja az alapítvány felvállalni, ezért Tóth Ildikó óvodavezetőnél
kérelmeztük, hogy az értékcsökkent udvari eszközöket átadhassuk az Észak-Kelenföldi
Óvoda Újbudai Palánták Óvoda részére.
Átadásra kerülő eszközök felsorolása a „Beruházások, tárgyi eszközök listája” 2017. 05. 02.
alapján:

NYILVÁNTARTÁSI
SZÁM MEGNEVEZÉS Ü-BE HELY. DARAB
SZÁM BRUTTÓ ÉRTÉK /
FT. ÉRTÉK
CSÖKKENÉS
FT. NETTÓ ÉRTÉK/ FT.
143/000011 Játszótéri eszköz, függeszkedős
+ütéscsillapító
felület 2008.
05.14.
1db.
700 000.700 000.0.143/000012 Játszótéri eszköz
egyszemélyes rugós hinta 2db. 2009.
02.06.
1db.
150 000.150 000.0.143/000013 Homokozó 2009.
04.22.
1db.
300 000.300 000.0.143/000014 Babaház 2009.
05.25.
1db.
200 000.200 000.0.143/000015 Udvari játék (Campona) 2009
11.20
1db.
1 000 706.1 000 706.0.Az átadás kérelmezésének ügyében Tóth Ildikóval óvodavezetővel egyeztettem, ő támogatja,
és további intézkedéseket tesz a Gamesz felé.
Alapítványunk működéséhez minden ötletet, támogatást és szervező, segítő munkát szívesen
fogadunk, valamint számítunk a szülők további anyagi támogatására.
Alapítványunk aktuális híreit a bejáratnál lévő földszinti faliújságon olvashatják.

A 2016. évi közhasznúsági jelentést és mérleget a könyvelőnk elkészítette, ezt az óvodai
honlapra felraktuk, továbbá a jelenleg ismertetett beszámolót is megtalálják mind a
faliújságon, mind a honlapunkon.
További információ kérhető:
Tóthné Tóth Zsuzsanna kuratórium elnökétől – Mákvirág csoportos óvónő
Volomné Bodnár Ilona– kuratóriumi tag – Búzavirág csoportos óvónő
Pallagi Gáborné – kuratóriumi tag- Pedagógiai asszisztens
Engi Helga szülő- kuratóriumi tag – Búzavirág csoport
Köszönjük a Mesekert Alapítvány részére nyújtott támogatásokat, a rendezvényeken való
együttműködésüket!
Bízom benne, hogy a Pünkösdi vásár idén is sikeres lesz, kérem támogatásukat a
szervezésben.
Szülők a gyermekekért pontgyűjtő versenyben díjazott csoportokat a Pünkösdi vásáron
hirdetjük ki ! 1. helyezett csoport: 30.000.-Ft-ot
2. helyezett csoport: 20.000.-Ft-ot
3. helyezett csoport: 10.000.-Ft-ot kapnak aktivitásuk jutalmául.
Mesekert Alapítvány kuratóriuma
2017-05-22 Tóthné Tóth Zsuzsanna- kuratórium elnöke
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