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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Alapítványunkat 2004-ben hoztuk létre elsősorban családi napközi fenntartása céljából. Azóta bővült
Alapítványunk tevékenységi köre és mára 10 családi napközi, 1 magánóvoda Rákoskerti Óvoda (OM: 203020)
és 2 játszócsoport működtetése mellett komplett, széleskörű szolgáltatást tudunk nyújtani 1 éves kortól, 7 éves
korig.
Alapítvány célja családi napközik, és a Rákoskerti Óvoda működtetése, fenntartása. A családi napközi
fenntartása körében az Alapítvány célja a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő
nappali felügyelete,gondozás, nevelés és foglalkoztatás nyújtása.
Alapítványunk célja a Rákoskerti Óvoda OM: 203020 működtetése, fenntartása. Három éves kortól a
tankötelezettség kezdetéig, az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig tartó óvodai nevelés. Az
óvodai nevelés - az általános nevelési elveken túl - nagyobb hangsúlyt fektet a gyermekek egészséges
életmódra nevelésére, a rendszeres testedzésre és a környezettudatos magatartás kialakítására.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. óvodai nevelés, gyermekek napközbeni ellátása

Közhasznú tevékenység megnevezése: óvodai nevelés, gyermekek napközbeni ellátása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv Magyarország helyi
önkormányzatairól 23 § (5) 10.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 1-4 éves korig

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Tárgyévben a csanák és a játszóház hálózatban történő működtetése. Rákoskerti Óvoda 203020 működtetése
és fenntartása

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Tárgyévben továbbutalt támogatás 22 001 22 154

Összesen: 22 001 22 154

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Munkabér, bérleti díj 3 706 0

Összesen: 3 706 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 80 050 86 346

ebből:   

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

184 147

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)] 79 866 86 199

H. Összes ráfordítás (kiadás) 81 317 85 117

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 32 287 33 928

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 81 317 85 117

K. Adózott eredmény -1 267 1 229

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

0 0

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

(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

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A gyermekvédelmi törvény szerint a családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája.
Családi napközinkbe 1-4 éves korig járhatnak a gyerekek, ahol a gyermekek napközbeni ellátásaként
a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és
étkeztetést biztosítunk, azon gyermekek számára, akiknek szülei napközbeni ellátásukról nem tudnak
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gondoskodni.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Normatív támogatás

Támogatási program elnevezése: Normatív támogatás

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.01.01-2018.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 39,833

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 39,833

-tárgyévben felhasznált összeg: 39,833

-tárgyévben folyósított összeg: 39,833

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 17,679

Dologi: 22,154

Felhalmozási:

Összesen: 39,833

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Közhasznú tevékenységünkre használtuk fel a támogatásunkat.

7.2.2. 1 % SZJA

Támogatási program elnevezése: 1 % SZJA

Támogató megnevezése: Magyar Államkincstár

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.01.01-2018.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 147

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 147

-tárgyévben felhasznált összeg: 147

-tárgyévben folyósított összeg: 147

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 147

Felhalmozási:
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Összesen: 147

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Közhasznú tevékenységünkre használtuk fel a támogatásunkat.
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