Herceghalom Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány
Tájékoztató
Herceghalom Község Önkormányzatának az Alapítvány 2018. évi működésről

2019. augusztus 23.
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Általános tájékoztató
A Kuratórium a 2018. évi munkáját az Alapító Okiratnak megfelelően, az alábbi összetételben végezte: Balogh József, Bárányos Mónika Julianna, Czinege Jánosné, Farkas József,
Hegedűsné Kováts Anikó, Horváthné Gacsályi Marianna, Németh Etelka, Venczel Réka.
Minden nevelési év elején aktualizáljuk meglévő Pályázati kiírásunkat, Pályázati űrlapjainkat. A kiírt pályázatokban igazodtunk az óvodai és iskolai nevelési év programjaihoz. Továbbra is a támogatjuk a településért, az iskoláért tevékenykedőket, a minőségi munkát,
az erőfeszítéseket, a közösségért ténykedőket. Az elbírálás során előnyben részesítjük a
szabadidős, tábori támogatásnál azokat a gyerekeket, akik év közben az iskola sport,
kulturális stb. életéért sokat dolgoztak.
A 2018-es évben igyekeztünk tovább népszerűsíteni az Alapítvány tevékenységét. Ennek
jegyében ebben az évben is részt vettünk az óvodai szülői értekezleteken, olyan iskolai
rendezvényeken, amelyeket szülők is látogattak. Az Alapítvány logójával rendelkező ún.
„Roll up”-ot az iskolai, ill. néhány települési rendezvényen felállítottunk egy adománygyűjtő láda mellé. A Kuratórium tagjainak szándéka a jövőre nézve, hogy a jótékonykodás
intézményét minél szélesebb körben ismertté tegye és bevonjunk a gyermekekért végzett
munkába minél nagyobb számú önkéntest.
E célt szolgálja a 2018. novembere óta működő alapítványi honlap, melynek elkészülését Herceghalom Önkormányzata támogatott, amit ezúton is köszönünk. A honlap strukturált és világos képet nyújt az alapítvány működéséről és tevékenységéről, hasznos eszköz
a szélesebb körű tájékoztatáshoz.
Az Iskolával karöltve a 2018-as év nagy célja volt az iskola udvarán felépítendő kültéri
színpadra a pénzügyi háttér biztosítása, mely során az olyan támogatók álltak az iskola
mellé, aki nagy összeggel támogatták a terveket:
Volt olyan támogatónk, aki kereken 10 000 000 Ft-ot ajánlott fel „Kültéri színpad” projektre.
Henkel Magyarország Kft. 5000 Eurót ajánlott fel ugyanerre a célra. (1 623 522Ft).
Abacus Hotel Kft. 1 280 000Ft támogatást nyújtott az iskolának a II. Abacus Jótékonysági Piknik megszervezésével, melyet szintén a „Kültéri színpad” projektre fordítunk.
Az Érdi Tankerület pedig 2 000 000Ft-al támogatta a beruházást.
A célzott támogatások természetesen nem lettek volna elegendőek a nagyszabású beruházáshoz, így szintén köszönettel tartozunk Herceghalom Község
Önkormányzatának a fennmaradó összeg biztosításához: 10 000 0000Ft.
A 2018. év fontosabb eseményei:
Az alábbiakat támogattuk:
o Kirándul az Iskola program
o Erdei iskolák, kirándulások
o Idegen nyelvi nap
o Zsámbéki medence Kismatematikusa verseny
o Óvodai színház
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Óvodai kirándulások
Kiemelkedő versenyeredmények jutalmazása
Kiemelkedő tanulmányi eredmények jutalmazása
Középiskolás- valamint Főiskolás tanulók támogatása
Képzőművészeti és rajzpályázatok
1. osztályosok iskola pólója
Óvodai és Iskolai Karácsonyi ajándékok

Pénz ill. termék adományok összetétele:
- SZJA 1%: 2018. októberében 1 501 944 Ft érkezett számlánkra (2017-es felajánlások)
- Herceghalom Község Önkormányzata – Jótékonysági bál költségei, alapítványi
honlap készíttetése
- TESCO természetbeni adományok: a jótékonysági est tombola ajándékainak 80%ának felajánlása, a vacsora alapanyag felajánlása.
- Nimród Fogadó jelentős támogatása a Jótékonysági estünk megrendezéséhez
- Herceghalmi Sportegyesület, Reliable Connection Kft. felajánlásai a jótékonysági
est megrendezésére
- Schnaider László nyug. polgármester családjának felajánlása
- Pusztazámor Községi Önkormányzattól és Biatorbágy Város Önkormányzatától érkezett támogatás
- Abacus: jótékonysági casinohoz szükséges eszközök felajánlása a jótékonysági
esre.
- Fructh Gábor és Budai Zoltán bor felajánlása a jótékonysági estre.
- Bicskei Mg. Zrt. – folyamatos támogatás.
- Móra kiadó könyvadománya
- Jótékonysági est bevétele, mely 2018-as évben kiemelkedőnek számított.
Itt kell megemlíteni, hogy a Jótékonysági est lebonyolításában minden évben segédkeznek
a pedagógusok (óvoda, iskola), valamint az önkormányzat ösztöndíjasai. Köszönet
mindenkinek, aki ezt a két napot velünk töltötte, az est előkészítésében és lebonyolításában részt vett!
A tájékoztató mellékletében részletesen szerepelnek az előző beszámolási
időszak óta beérkezett tételek és odaítélt támogatások.
Ezúton szeretnénk eredményes munkát kívánni a Képviselő-testületnek!
Herceghalom, 2019. augusztus 23.

Tisztelettel,
Bárányos Mónika Julianna
a kuratórium elnöke
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Összefoglaló az Alapítvány pénzügyi helyzetéről
2018. évi bevételek

7 811 781

Bankszámla nyitó egyenlege
Értékpapír
Pénztár nyitó egyenlege

1 385 464
2 475 630
133 135
1 842 000

Beérkezett támogatás
SZJA 1%
Kamat
Hullandékgyűjtés
Nevezési díjak

1 501 944
8
445 600
28 000

2018. évi kiadások

4 408 598

Közösségi pályázatok
Belépő jegyek, színházjegyek
Utazási költségek
Fejlesztő eszközök, játékok
Szállás költség
Közösségi programok
Jutalmazás
Egyéni pályázatok
Egyéni pályázatok
Egyéb kiadások
Papírgyűjtés
Iskola póló
Nyomtaványok
Egyéb anyagköltség
Postaköltség
Egyéb szolg.
Bankköltség

3 134 930
252 850
1 794 950
213 530
361 750
401 850
110 000
297 625
297 625
976 043
434 500
67 120
10 400
41 500
2020
370 028
50 475

Maradvány

3 403 183

Bankszámla
Befektetési jegy
Pénztár
Kötelezettségek:
Henkel Pályázat
Céltámogatás

13 808 370
2 475 630
22 705
-1 623 522
-11 280 000

Herceghalom, 2018. augusztus 23.
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