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1. A szervezet alapadatai:
1. Elnevezés:

Óbuda
Alapítvány

Fogyatékos

2. Képviselő:

Faragóné Bircsák Márta elnök
Riskó István alelnök

3. Székhely:

1035 Budapest, Szellő u. 9-11.

4. levelezési cím:

1035 Budapest, Szellő u. 9-11.

5. adószám:

18052428-1-41

6. TB törzsszám:

9814543-A

7. közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

Gyermekeiért

8. közhasznúsági végzés száma, hatálya:
47.Pk.61412/1993/11. 2007. január 19.

*
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2. Az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány
számviteli beszámolója

*
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 2011. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.

*
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:
Alapítványi bevétel:
Adományok
SZJA 1%
Banki kamatbevétel
Pályázati bevétel
összesen:
Vállalkozási bevétel:
Vállalkozási bevétel

897.650,- Ft
524.620,- Ft
927,- Ft
590.000,- Ft
2.440.967,- Ft

Bevételek összesen:

2.440.967,- Ft

0- Ft

Kiadások:
Alapítványi kiadások:
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Tárgyi eszköz
Adott támogatás(Szignárovics Zsófia)
Bankköltség
Összesen:

394.551,- Ft
1.018.850,- Ft
328.900,- Ft
20.000,- Ft
29.085,- Ft
1.791.385,- Ft

Kiadások összesen:

1.791.385,- Ft

*
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5. A cél szerinti juttatások kimutatása

Az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 2011. évben cél szerinti juttatásokat nem
nyújtott:

*
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6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékének kimutatása

Az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 2011. évben az alábbi támogatásban részesült
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől.

Pályázatok:
Nemzeti Civil Alapprogram KM-11-1637 pályázat

320.000,- Ft

III. kerületi Önkormányzat
2011. I. félévi civil szervezetek számára működési pályázat
2011. II. félévi civil szervezetek számára működési pályázat

150.000,- Ft
120.000,- Ft

*
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
Az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

*
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8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A 2011. év pénzfelhasználással kapcsolatos legfontosabb kuratóriumi döntéseket az alábbiak
szerint foglaltuk össze:
1. Tervezett kirándulások támogatása.
2. Argenta Rt támogatásából szakköri anyagok beszerzése, kreatív
foglalkozások támogatása.
3. Programok támogatása.
4. Élet Virága Díj-hoz ajándékok vásárlása.
5. Ortopédiai szűrés finanszírozása tanítványaink részére.
6. Tantermi bútorok felújítása.
7. Kerékpárok vásárlása, szervízelése.
8. Egészség nap szervezése, támogatása
9. Pályázatok támogatása, befogadása
Az év első felében a kiadások javarészt a szakkörök támogatására korlátozódtak, de a
programok szervezéséhez is biztosítottuk a megígért támogatást. A nyári táborozás
programjaihoz 60.000 Ft-ot sikerült kigazdálkodni (autóbuszok + tábori programok), de a
táborozók csak 36.000 Ft-ot használtak fel.
Májustól kezdtük a pályázati forrásokat felhasználni
vezeték nélküli hálózat kiépítése
könyvelő bére
számítástechnikai eszközök
sportszerek, kerékpár javítás
irodaszerek, nyomtató festékek
gyerekek szállítása

124.000 Ft
69.000 Ft
240.000 Ft
104.000 Ft
74.000 Ft
27.000 Ft

Egyéb kiadásaink:
egészség napi költségek
vezeték nélküli mikrofon
működési kiadások
beteg tanuló támogatása

64.000 Ft
37.000 Ft
88.000 Ft
20.000 Ft

Október elején az iskola közössége és az Alapítvány közös Egészség napi adománygyűjtő
programot szervezett. Szülők és dolgozók lelkes munkával segítették ezt a nemes
kezdeményezést, így a siker garantált volt. Estére 428.000 Ft támogatást sikerült
összegyűjteni. Az Óbudai Auchan és az UniCredit Bank adományával együtt 616.000 Ft-ot
adhattunk az 1.000.000 Ft-ba kerülő SÓKABIN megvalósításához.
2007. évtől kezdődően Élet Virága díjjal jutalmazzuk (iskola közössége és az alapítvány
kuratóriuma) a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulót és iskolai dolgozót. Az
alapítvány a láncon függő medalionokat finanszírozta, amire 62.000 Ft-ot költöttünk.
A gyógytestnevelés foglalkozások előtti kötelező szűrés szeptemberben megtörtént. A
szakszerű vizsgálatra 53.000 Ft-ot fizettünk ki pályázati forrásból.
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Idén még nem használtuk fel az 1%-os bevételt, de a befolyt összegből – 525.000 Ft – az
iskola beépített bútorait szeretnénk felújítani.
A kifizetések nagy részét Molnár Sándor kollégánk pályázatai biztosították. Jelenleg is
több pályázaton dolgozik. Köszönjük sikeres és értékes munkáját.
Említést érdemel az Argenta Rt-től kapott 80.000 forint is. A havonta érkező támogatást
mindig egy-egy közösség részére adtuk át, amit hasznos eszközök beszerzésére vagy
programok támogatására használhattak fel. Sajnos szeptember óta nem számíthatunk a
pénzintézet további támogatására.
Köszönjük a többéves segítségüket.
Az év végén az UniCredit Bank is támogatta szervezetünket 100.000 Ft összeggel. Köszönjük
a 3. éve nyújtott támogatást.
December végére 1.300.000 Ft megtakarítást sikerült megvalósítani.
2012. évben továbbra is támogatjuk a már rendszeresnek mondható ese-ményeket,
programokat. Többek között:
• Tanulók kirándulása
• Erdei iskola program
• Élet Virága Díj
• Ortopédiai szűrés
• Nyári tábor
• Beépített szekrények felújítása.
Ezek mellett szeretnénk idén is gyarapítani az iskola eszközállományát, bútorzatát.
Köszönjük a támogatóinktól kapott jelentős összegű támogatásokat és kérjük további
segítségüket
.
A 2011. évre tervezett célokat sikerült megvalósítanunk. Programjaink szervesen
illeszkedtek az iskola Munkatervéhez, aminek sikeres megvalósítását segítették. A
vásárolt eszközök és berendezések a korszerű oktatás elengedhetetlen eszközei.
Megállapodásunk alapján a 10.000 Ft-nál nagyobb értékű eszközt/bútort az iskola
leltárába átadtuk.

Riskó István
képviselő

