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A Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány a Fővárosi Bíróság 
12.Pk.60.904/2005/3 számú végzése szerint nyerte el a közhasznú minősítést.  
 
1. Tartalmi beszámoló 
 
A Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány 2005. novembere óta 
közhasznú szervezet. Az alapítvány célja családi napközik fenntartása, működtetése. A családi 
napközik fenntartása körében a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak 
megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkozás nyújtása. 
 
Alapítványunk 2010.-ben 12 családi napközit (8 meglévő és 4 új) és 4 játszócsoportot, 
működtetett Budapest, XVII. kerületében és Gödöllőn. Elsődleges ellátási területünk a 
budapesti napközik esetében, Budapest XVII. kerülete és a szomszédos kerületek, települések. 
A gödöllői napközik ellátási területe: Gödöllő, Kistarcsa, Kerepes, Szada, Mogyoród és a 
környező kistelepülések. Kistarcsa Város Önkormányzatával ellátási szerződés keretein belül 
látja el alapítványunk gödöllői családi napközijében 7 kistarcsai gyermeket. 
 
A szülők étkezési díjat és a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat fizetnek 
alapítványunknak. Az állami költségvetésből normatívát kapunk a napközinkben gondozott 
gyermekek után. Sajnos a 2010. évben a 4 új családi napközinkre csak 2011-ben tudunk 
állami normatívát igényelni, jogszabályi előírás miatt. Így a felvett 8 új munkakaerő bérét 
saját forrásból és más pályázati támogatásból próbáltuk megoldani. Ebből a két bevételből 
működtetjük alapítványunkat. Pályázni a 2010. évben volt lehetőségünk. (NCA, OFA) 
 
2010. évi bevételünket a meglévő családi napközik fenntartására, 12 családi napközi 
hálózatban történő működtetésére, tárgyi eszközeinek fejlesztésére, személyi bérkifizetésre 
költöttük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. Az alapítvány 2010-ban központi költségvetési szervtől 14 239eFt normatív támogatást 
kapott. Elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi település 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást 
nem kapott. Az alapítvány bevétele 2010. gazdasági évre 57 007eFt volt, melyből 14 239eFt 
állami támogatás, 576eFt egyéb (vállalkozói támogatás), pályázati úton elnyert támogatás 5 
580eFt (OFA 2 840eFt, ESZA 630eFt, NCA 2 110eFt) közhasznúsági tevékenység bevétele  
36 211eFt, SZJA 1%-a 399eFt, letéti számlára szóló betéti kamat 2eFt. 
 
3. Az alapítvány vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
 
                                                                                                                  adatok e Ft-ban 
   Megnevezés                   Előző év           Tárgyév           Változás Ft           Változás %  
 
      Saját tőke                       5 913               4 394  -1 519          74,3 
      Induló tőke                        0                     0                        0                              0                    
      Tőke változás                   - 676             5 913  6 589         -874,7 
      Lekötött tartalék                  0                     0                        0                              0 
     Tárgyévi eredmény           6 588             -1 520  -8 108         -23,1 
          alaptev.-ből                  6 588             -1 520   -8 108         -23,1 
      váll.tev.-ből                                                        
 
 
4. Mérleghez kapcsolódó adatok: 
 
Az Alapítvány 7 387eFt befektetett eszközzel rendelkezik. 
Követelése 141eFt. Kötelezettség sor tartalmazza a támogatási előleget, a december havi 
béreket, közterheit és szállítói tartozást. 
 
5. Kimutatás a juttatásokról: 
 
Nem pénzbeli támogatást az alapítvány nem kapott, és nem adott. 
 
6. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan 
törekedünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek 
tekinthető. 
 
 
Bevétel Tárgyév Ráfordítások Tárgyév 
Közhasznú működésre kapott 
támogatások 14 815 Anyagjellegű ráfordítások 29 109 

Pályázati úton elnyert támogatások 5 580 Személyi jellegű ráfordítások 26 153 
Közhasznú tevékenységből 
származó bevétel 36 213 Értékcsökkenési leírás 3 230 

Tagdíjból származó bevétel  Egyéb ráfordítás 35 

Egyéb bevételek 399 Rendkívüli ráfordítások 0 

- ebből  SZJA 1%-ból bevétel 399 Pénzügyi műveletek.ráfordításai  0 

Közhasznú tev. bevétele össz.: 57 007 Közhaszn.tev.ráfordításai össz.: 58 527 

  Tárgyévi közhasznú eredmény:         -1 520 

Vállalkozási tev. bevétele: 0 Vállalkozási tev. ráfordításai 0 

 
A tevékenység az alapító okiratban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek 
tekinthető. 
 
 
7. Az alapítvány kuratóriumi elnöke, Hatvani Anikó tiszteletdíjban nem részesült, a számára 
2010-ben kifizetett munkabér 1 125eFt. 
 
 
8. Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva. 
A jelentés a kuratórium által megőrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját 
költségére másolatot készíthet. 
 
 
Budapest, 2011. április 5. 
 
 

Hatvani Anikó 
 kuratóriumi elnök             


