
Mesekert Alapítvány beszámolója 

2018. június 

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 2017-18-as nevelési évben a szülők támogatásából az alapítványi 

rendezvények bevételeiből gazdálkodott. 

Tájékoztatás változásokról: 

Törvényszéki bejegyzés alatt áll 2 új kuratórumi tagság, ugyanis Pallagi Gáborné és Volomné 

Bodnár Ilona 2018. március 15.-i dátummal lemondtak kuratóriumi tagságukról. Új tagként 

felkértük: Tamás Ildikó óvodapedagógust és Pleva Boglárkát pedagógiai asszisztenst. 

Kuratóriumi tagok 

Tóthné Tóth Zsuzsanna kuratórium elnök – Mákvirág csoportos óvónő 

Engi Helga szülő- kuratóriumi tag – Búzavirág csoport 

Kemes Eszter- kuratóriumi tag- Napvirág csoport 

Tamás Ildikó– új kuratóriumi tag (bejegyzés alatt) – Napvirág csoportos óvónő 

Pleva Boglárka (bejegyzés alatt) –új kuratóriumi tag- Pedagógiai asszisztens 

Alapítványunk 2017. novemberétől átvállalta az Újbudai Palánták Óvoda honlapjának 

üzemeltetési költségeit. Oka: Az óvoda összevonások szükségessé tették a központi honlap 

megjelenését, de mi különösen a Mesekert Alapítvány információk közlése miatt 

szükségesnek tartottuk a „Palánták” óvoda és a Mesekert Alapítvány közös honlapjának 

működtetését. 

A pénzbeli kimutatás alapjául a 2018. 05. 15. kuratóriumi ülés beszámolója és jegyzőkönyve 

szolgál. 

BEVÉTELEK 

A 2017. évi személyi jövedelemadóból származó 1% összege – két részletben érkezett meg a 

felajánlás. Először 545.595.-Ft, majd még 37.024.-Ft összeg érkezett a számlánkra. 

Mindösszesen: 582.619.-Ft  

Egyéb forrásból további bevételeink 2017. szeptember 01. –2018. április 30.közötti 

időszakban: 

RENDEZVÉNYI BEVÉTEL: 

Őszi papírgyűjtés 52 500.- 

Adventi Est 130 500.- 

Tavaszi papírgyűjtés ??? 

Pünkösdi vásár belépő (júniusban megvalósuló program) ??? 

Összesen: 182 500.-Ft 

Ehhez a 182.500.- Ft-hoz még várhatóan 60.000.-Ft tavaszi papír gyűjtésből és kb.120.000.-Ft 

a pünkösdi vásár belépői díjából lesz bevételünk . Így kalkulálva összesen: 362.500.-Ft lesz a 

rendezvényi bevételünk összege 



CSOPORTOKTÓL ÉS EGYÉNI BEFIZETÉSEKBŐL: 

Alapítványi közös felhasználásra: 382 355.-Ft 

CÉLZOTTAN MEGJELÖLT CSOPORT RÉSZÉRE EGYÉNI BEFIZETÉSEK 

Pitypang, Mazsola, Katica, Búzavirág, Mákvirág csoport részére/ összesen: 213 000.-Ft 

A fenti pénzforrásokat figyelembe véve április 30.-áig összes bevételünk : 1. 360 474.-Ft 

Ezenfelül még a tavaszi papír gyűjtésből és a Pünkösdi vásárból befolyó összegre számítunk, 

valamint ha családoktól, csoportoktól érkezik még felajánlás. 

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2017.-2018. nevelési évben programok támogatására 

eszközbővítésre, fejlesztésre, működési költségekre fordított kiadásai  

1% felajánlásból elköltve (582 619.-Ft-ból) 

Karácsonyi játékokra a csoportok részére 140 506.- 

Elektromos zongorára és állványra 254 593.- 

Kárász Eszter zenei előadására: 100 000.- 

Táncos szoknyák varratása ( folyamatban): 68 226.- 

Összesen: 563 325.- 

Az 1%-os keretből fennmaradt még 19 294.- Ft, ezt az összeget tudjuk felhasználni 

papírbábszínház készlet vásárlására. 

Mire költöttünk az idén egyéb bevételből?  

Egyéb bevételek felhasználása a következőképpen alakult. Gyermek programokra, eszköz 

bővítésre, fejlesztésre, működési költségekre: 

Eddig elköltve: 313 973.-Ft 

Palántás pólóra új ovisoknak és felnőtteknek 37 631.- 

Fénymásolói díjra 20 447.- 

Honlap domain megújítás 2 101.- 

Honlap tárhely 7 800.- 

Pontverseny 3. hely/ Mazsola csoport 10 020.- 

Szentjánosbogár est teamécsesek 3 000.- 

Őszi papírgyűjtésért jutalom/ papírárú 9 380.- 

Adventi estre led mécses pótlása 2 970.- 

Elosztó, hosszabbító zongorához 2 680.- 

Zár (fehér alapítványi szekrényhez) 2 450.- 

BMK terembérlet (Adventi est) 31 394.- 

Gryllus Vilmos koncert 120 000.- 

Dísznövény kaspóval 7 600.- 

Könyvelési díj 39 000.- 

Papírgyűjtés tavaszi jutalom 17 500.-Összesen: 313 973.-  

Célzottan felajánlott pénzeket az érintett csoportok óvónői folyamatosan költik el a szükséges 

eszközökre: 

Elköltve eddig a célzott felajánlásokból: 113 275.-Ft 

Célzott pénzként még további kiadandó összeg: 99 725.- 

Folyamatban lévő kiadások az előzetes terveink és a jelenlegi felmerülő költségek illetve 

javaslatok alapján 



Ballagó tarisznyák emblémázására 15 000.- 

Szülők elismerése ajándék toll 10 000.- 

Pontgyűjtő verseny I-II-III. helyezett jutalomként 60 000.- 

Egyházaskozári táborozáshoz támogatás 36 000.- 

Fénymásolói üzemeltetési díj 25 000.- 

Honlap üzemeltetési díj 15 000.- 

Új ovisoknak Palántás póló beszerzésére tartalékolunk 55 000.- 

Udvari pados asztal beszerzésére 70 000.- 

Udvari padok, mászókák karbantartó festésére 20 000.- 

Alapító okirat módosítás kapcsán felmerülő költségekre 20.000.- 

Árnyékoló függöny emeleti öltözőhöz 30 000.- 

Összesen: 356 000.- 

Mindezeket összesítve eddigi bevételünk: 1.360.474.-Ft, ehhez várhatóan a papírgyűjtésből 

Pünkösdi belépőkből 200 000.-Ft érkezik. Számításaink szerint: 1 560 474.-Ft a bevételünk. 

Alapítványi felhasználás ebben a nevelési évben előre vetített kalkuláció szerint: 1 465 592.-

Ft lesz. 

Mindezek alapján alapítványunk a meglévő kereteit felhasználta minimális megtakarítást 

tudtunk képezni. 

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 2017. évi közhasznúsági jelentést és mérleget a könyvelőnk elkészítette, az alapítványi 

kuratóriumi ülésen 2018.05.15.-én elfogadtuk. Az alapítványi faliújságra és honlapra 

felrakjuk, továbbá a jelenleg ismertetett beszámolót is megtalálják mind a faliújságon, mind a 

honlapunkon. 

Köszönjük a Mesekert Alapítvány részére nyújtott támogatásokat, a rendezvényeken való 

együttműködésüket! 

A Pünkösdi vásár idén is nagy sikerrel zajlott, köszönöm aktivitásukat a szervezésben. 

Szülők a gyermekekért pontgyűjtő versenyben díjazott csoportokat a Pünkösdi vásáron 

hirdettük ki ! 1. helyezett Napvirág csoport: 30.000.-Ft-ot, 

2. helyezett Mákvirág csoport: 20.000.-Ft-ot, 

3. helyezett csoport :megosztva 3 csoport azonos pontszámmal: Mazsola csoport –Katica 

csoport - Pitypang csoport 5000.- 5000.-5.000.-Ft-ot kapnak aktivitásuk jutalmául. 

Mesekert Alapítvány kuratóriuma 

2018-06-04 
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