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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Alapítvány neve: Kindergarten Alapítvány
Székhelye: Budapest 1201 Tinódy utca 26.
Képviselöje: Taraczköziné Endrődi Zsuzsanna, elnök
Alapítvány számlaszáma: 10104167-39484300-00000003
Számlavezető Pénzintézet: Budapest Bank Zrt. Pesterzsébeti fiók
Alapítvány Adószáma: 18232637-1-43

Az Alapítvány célkitűzése, feladata

A Kindergarten Alapítvány 1996 - ban azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a Baross Ovi Kindergarten
Baross Óvoda ( régi nevén II. sz. Összevont Óvoda ) alternatív törekvéseit, reformpedagógiai eljárásait és az
óvodai nevelés alapfeladat ellátását meghaladó kiegészítő tevékenységek finanszírozásának biztosítását.
Az alapítvány különösen nagy hangsúlyt fektet a gyermekek nyelvi, kommunikációs, manuális képességének
fejlesztésére, valamint a testi, lelki harmónia és az érzelmi stabilitás biztosítására. Kiemelten tekint a hátrányok
leküzdésére, s az erre irányuló fejlesztő munka támogatására.
Az oktatás, nevelés lehetővé teszi az ifjúság személyiségének alakítását, képességének és készségének
kibontakoztatását, a szellemi és testi fejlődésének az egészséges életmódkultúrájának kialakulását.

A közösség építése társadalmi vonatkozásban egyre időszerűbbe váló kérdés a felnövekvő generáció
nevelésében. Napjainkban az óvodai nevelés egyre nagyobb szerepet tölt be ezen folyamatban.

Az alapítvány célja, hogy a legújabb kutatások eredményeit is felhasználó iskolai előkészítő tevékenység, a
művészeti esztétikai nevelésre törekvés megvalósulhasson az óvodai nevelésben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. oktatás,nevelés,ismeretterjesztés és képességfejl.

Közhasznú tevékenység megnevezése: oktatás,nevelés,ismeretterjesztés és képességfejl.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011 évi 190 tv 1-3 paragrafus

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az óvodába járó gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Budapest, XX.ker. Baross u. 79-81.szám alatt működő Napköziotthonos Óvoda által nyújtott, de az
alapellátást meghaladó, azt kiegészitő tevékenység biztositása.
Az alapítvány tevékenységi körébe tartozik a gyermekek személyiségének, képességének
kibontakozását,szellemi és testi fejlődését elősegítő óvodai oktató nevelő tevékenység.
Az Alapítvány Projektek kidolgozásával, programok szervezésével, adományok gyűjtésével, pályázatokon
való részvétellel törekszik a fent leírt célkitűzések anyagi feltételeinek megteremtésére

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

cél szerinti juttatások 0 0
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Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Összesen: 0 0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

vezető tisztségviselők juttatásai 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 1 623 3 729

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

399 341

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 1 224 3 388

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 142 3 125

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 284

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 142 3 125

K. Adózott eredmény - 519 604

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

10 10

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
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Mutató
teljesítése

Igen Nem

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: 
A Budapest, XX.ker. Baross u. 79-81.szám alatt működő Napköziotthonos Óvoda által nyújtott, de az
alapellátást meghaladó, azt kiegészitő tevékenység biztositása.
Az alapítvány tevékenységi körébe tartozik a gyermekek személyiségének, képességének
kibontakozását,szellemi és testi fejlődését elősegítő óvodai oktató nevelő tevékenység.
Az Alapítvány Projektek kidolgozásával, programok szervezésével, adományok gyűjtésével, pályázatokon
való részvétellel törekszik a fent leírt célkitűzések anyagi feltételeinek megteremtésére.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

7.2.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat-szakmai anyagok

Támogatási program elnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat-szakmai
anyagok

Támogató megnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019

Támogatás összege (1000HUF) 300

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 300

-tárgyévben felhasznált összeg: 300

-tárgyévben folyósított összeg: 300

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 300

Felhalmozási:

Összesen: 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Atámogatást a német nemzetiségi nevelés érdekében német nemzetiségi hagyományőrző programokra
fordítottuk.
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7.2.2. Teréznap

Támogatási program elnevezése: Teréznap

Támogató megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019

Támogatás összege (1000HUF) 100

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 100

-tárgyévben felhasznált összeg: 100

-tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 100

Felhalmozási:

Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A magyar és német nemzetiségi hagyományokat ápoló programok, rendezvények kiadásainak támogatására
kapott összeget népi játszópark és kosaras körhinta bérlésére fordítottuka Óvoda teréz napi mulatságán.

7.2.3. SZJA 1%

Támogatási program elnevezése: SZJA 1%

Támogató megnevezése: NAV-Központi költségvetés - magánszemélyek
Szja 1%

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019

Támogatás összege (1000HUF) 341

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 341

-tárgyévben felhasznált összeg: 341

-tárgyévben folyósított összeg: 341

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
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Dologi: 341

Felhalmozási:

Összesen: 341

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A tárgyévi 1% működésre fordítható részéből működésre költöttünk, a fennmaradó összeget pedig fejlesztő
társasjátékokra illetve képességfejlesztő eszközökre, óvodai udvari játéktárolóra fordítottuk.

7.2.4. Nemzetisági Civil Szervezetek Működésének Támogatása

Támogatási program elnevezése: Nemzetisági Civil Szervezetek Működésének
Támogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019

Támogatás összege (1000HUF) 576

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 576

-tárgyévben felhasznált összeg: 576

-tárgyévben folyósított összeg: 576

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 80

Dologi: 326

Felhalmozási: 170

Összesen: 576

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A működési támogatásból sikerült laptopot és szoftvereket venni, a fennmaradó részt működésre, bérekre,
irodaszerre, szakkönyvekre fordítottuk.

7.2.5. Működési költség támogatása

Támogatási program elnevezése: Működési költség támogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019

Támogatás összege (1000HUF) 200

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 200
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-tárgyévben felhasznált összeg: 200

-tárgyévben folyósított összeg: 200

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 20

Dologi: 80

Felhalmozási: 100

Összesen: 200

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A működési támogatás egy részét laptopra, a fennmaradó összeget pedig működésre fordítottuk.
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