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2012. 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
Fenti célok megvalósítása érdekében alapítványunk az óvodai ellátás, mint közfeladat
végzését közvetetten szolgáló alábbi közhasznú tevékenységeket végezte.
"Kéttornyú vár" többfunkciós udvari fejlesztőjáték beszerzése
Nagycsoportos gyermekek úszásoktatásának támogatása.
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.

Részt vettünk az óvoda és a település ünnepségein, rendezvényein. Pl.:
Nyárbúcsúztató,
Falukarácsony, Gyermeknap-falunap, Jászai napok, „Szép korúak napja„.
Játékok, fejlesztőjátékok, szakkönyvek, mesekönyvek, eszközök használatát
biztosítottuk a különböző foglalkozásokon, előadásokon, rendezvényeken.
Szakmai jellegű közhasznú tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján végeztük: 1993.
évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
s a következő gazdasági feltételek szerint fejtettük ki:
2012. évi Nyitó pénzkészlet:

1.030.976 Ft

2012. évi Alapítványi bevétel:

1.177.489 Ft

2012. évi Alapítványi kiadások:

1.120.981 Ft

Értékcsökkenés:

56.709 Ft

Záró pénzkészlet:

148.799 Ft

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői munkájukért tiszteletdíjat nem kapnak.
A közhasznú szervezet az alapszabályban foglaltak szerint mműködött.
Ászár, 2013. március 18.
……………………………………….
Róthné Kiss Tünde
kuratórium elnöke
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2/2013. (03.18.) sz. határozat
Az Ászári OVI Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2012-es gazdasági évéről szóló
beszámolót az alábbi főbb számokkal elfogadta:
Az alapítvány nyitó pénzkészlete:

1.030.976 Ft

Az alapítvány bevétele:

1.177.489 Ft

Az alapítvány kiadása:

1.120.981 Ft

Értékcsökkenés:

56.709 Ft

Banki zárókészlet:

148.799 Ft

A közhasznúsági jelentés a beszámolóval együtt elfogadásra került.
A határozat egyhangúan került elfogadásra, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
Felelős: Róthné Kiss Tünde
Hatályos: tárgyév december 31.

…………………………………….
Róthné Kiss Tünde
kuratóriumi elnök
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3/2013. (05.21.) sz. határozat
A kuratórium tagjai az Országos Bírósági Hivatalhoz letétbe küldendő Beszámolót
egyhangúan elfogadták.

Nyilvánosságra hozatal:
2013. 05. 31-ig megküldeni az Országos Bírósági Hivatalnak és feltetetni az alapítvány
honlapjára
Felelős: Róthné Kiss Tünde
Hatályos: tárgyév december 31.

…………………………………….
Róthné Kiss Tünde
kuratóriumi elnök

