
 
2011. évi közhasznúsági beszámoló 

Ászári OVI Alapítvány 
 
 

A közhasznú Ászári OVI Alapítványt 1998. május 29-én alapítottuk, nyílt és határozatlan időtartamú 
formában, Ászár, Kossuth Lajos u. 1/a székhellyel 107.500 Ft készpénz vagyonnal. 
 
 Az Alapítvány célja 

� A környezet (épített) megvédéséhez, szépítéséhez, a környezet (természeti)       
megismeréséhez, védelmére neveléshez eszközök beszerzése, szervezett kirándulások, 
„tanulmányutak” anyagi támogatása, 

� A gyermekek egyéni képesség szerinti fejlesztésének elősegítése, 
� Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek célirányos fejlesztésének megvalósítása, 
� A szülőkkel pedagógiai célú közös programok szervezésének támogatása, 
� Könyvtár létrehozása és folyamatos bővítése, kölcsönzés céljából a szülők felé, 
� Egészséges életmódra nevelés 

 
 
Ennek megvalósítása érdekében, annak folyamatában az alábbi közhasznú tevékenységet fejtettük ki. 
 
 

� Részt vettünk szakmai jellegű, ill. civil szervezeteket érintő rendezvényeken, előadásokon. 
� Továbbképzéseket, házi bemutatókat, szülőknek neveléshez, egészségmegőrzéshez, 

környezetvédelemhez kapcsolódó előadásokat rendeztünk. (Védőnői hálózattal, más 
intézménnyel, ill. civil szervezettel közösen.) 

� Havonta szerveztünk potenciális óvodásoknak és szüleiknek „Bébiovit”. 
� Aktívan részt vettünk vizuális tevékenységek, foglalkozások szervezésében, lebonyolításában 

óvodán belül, ill. a Közösségi házban. 
� Részt vettünk az Egészségnevelési és környezetvédelmi Munkaközösséggel együtt előadások, 

bemutatók szervezésében, lebonyolításában. Egészségnapok, állatok napja, (kisállat-kiállítás), 
víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja. 

� Szakmai anyagok bemutatását, közzétételét valósítottuk meg. 
� Támogattuk a nagycsoportos gyermekek úszásoktatását. 
� Részt vettünk az óvoda és a település ünnepségein, rendezvényein. Pl.: Nyárbúcsúztató, 

Falukarácsony, Gyermeknap-falunap, Jászai napok, „Szép korúak napja„. 
� Fénymásoló, számítógép és perifériái, Internet hozzáférés, digitális fényképezőgép, játékok, 

fejlesztőjátékok, szakkönyvek, mesekönyvek, eszközök használatát biztosítottuk a különböző 
foglalkozásokon, előadásokon, rendezvényeken. 

� Mivel az óvoda számítógépe már nem javítható, az alapítvány számítógépét és perifériáit 
átadtuk az óvodának. 

� Családi mozi délutánokat szerveztünk, a Kuckó Óvoda tornatermében, ahol közösen 
tekinthettek meg gyermekeknek megfelelő filmeket a gyermekek és szüleik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szakmai jellegű közhasznú tevékenységünket az alábbi gazdasági feltételek szerint fejtettük ki: 
 
2011. évi Nyitó pénzkészlet  703.944 Ft 

 

2011. évi Alapítványi bevétel  

          Ebből: 

- 1%  APEH       228.884 Ft 

- Önkormányzati támogatás        50.000 Ft 

- magánszemélyek, vállalkozók támogatása:                            140.000 Ft 

- bank kamat                                                                                   973 Ft 

- Hulladék értékesítés:                                                                  3.830 Ft 

- Betét kamat                                                                         18.180 Ft 

Összesen:        441. 867 Ft 

2011. évi Alapítványi kiadások 

          Ebből: 

 Saját forrás Támogatás Összesen 

Úszásoktatás 30.000 Ft 50.000 80.000Ft 

Könyvelés 13.000 Ft   13.000Ft 

Bank költség 4.800 Ft   4.800Ft 

Posta költség 1.075 Ft  1.075Ft 

Anyag vás.:                  15.960 Ft                                  15.960 Ft 

Összesen 64.835 Ft 50.000 Ft  114.835 Ft 

 

 Értékcsökkenés 30.160  Ft 

 
 
Záró pénzkészlet:           1.030.976 Ft 

 
 
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukért tiszteletdíjat nem kapnak. 

A közhasznú szervezet az alapszabályban foglaltak szerint működött. 

 

 

 

 

 



 

Állóeszköz alakulása 

                                                  Bruttó érték         Étékcsökkenés               Nettó érték 

Igazgatási gépek                      208.000 Ft                  181.291 Ft                   26.709 Ft 

 

 

Saját tőke alakulása 

 

Megnevezés                            Nyitó érték               Növekedés                    Záró érték 

Induló tőke /jegyzett tőke/         107.500 Ft                           0 Ft                   107.500 Ft 

Tőke változás /eredmény/          330.444 Ft                323.050 Ft                   653.494 Ft 

Tárgyévi eredmény                    322.807 Ft                -25.935 Ft                   296.872 Ft 

Összesen :                                 760.751 Ft               297.115 Ft                 1.057.766 Ft 

 

 

 

A NAV által 2010. évben utalt 311.295 Ft-ot és a 2011-ben utalt 217.192 Ft-ot az alapítvány 

tartalékolta, óvoda udvari játék vásárlása céljából. A játék beszerzését csak több évi támogatás 

felhasználásával tudja megoldani. A támogatás nagy részét 2012-ben udvari játék beszerzésére fordítja 

az alapítvány. 

 

 

 

Ászár, 2012. március 31. 

 

 

 

 ………………………………………. 

Róthné Kiss Tünde 
kuratórium elnöke 

 
 


