










 



Játék- Világ Közalapítvány 

8713 Kéthely, Ifjúság u. 27. 

Kéthely Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT 

KÖZALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉR ŐL 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kért beszámolót, 
előterjesztem. 

Kéthely, 2016.03.11. 



Kéthely Község Önkormányzata, mint alapító 1996. november 25-én, közalapítványt hozott 
létre.  
 
A Közalapítvány neve:  Játék- Világ Közalapítvány 
A közalapítvány székhelye:  8713 Kéthely 

Ifjúság u. 27. 
  
2015-ben személyi és törvényi változások nem történtek.  
 
A megyei Bíróság 2015. február 18-án kelt végzése szerint a Játék- Világ Közalapítványt 
közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. 
Beszámolási időszak: 2015. január 1- 2015. december 31. 
 
Az Alapítvány céljai közé tartoznak a következő közhasznú tevékenységek, melyeket 
közfeladathoz kapcsolódóan végez: 

a. a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés támogatása – a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2. § 1. bek. és 4. § 1. pont c) 
alpontja kimondja, hogy a közoktatás rendszerének működtetése az állam 
feladata, amelyhez a Közalapítvány működése során segítséget nyújt, 

b. sportversenyek nevezési, utazási és jutalmazási költségeihez hozzájárulás 
nyújtása – A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § b-e) pontjai szerint a 
sport társadalmilag hasznos céljának megvalósítása a köznevelési, 
esélyegyenlőségi és egészségügyi törvényekkel összhangban állami feladat, 

c. kiemelkedő sport- és művészeti eredményt elérő gyerekek jutalmazása – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ 1. bek. 15. pontja szerint a sport és ifjúsági ügyek helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, 

d. egészségmegőrző rendezvények, szolgáltatások, óvodai egészségnap, 
egészséghét eseménysorozatának támogatása – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. bek. 4. pontja 
szerint az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, 
továbbá Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 38. § szerint az 
egészségneveléssel és egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek átadása a 
közoktatás rendszerének feladata, melyben a Közalapítvány is segítséget nyújt, 

e. nemzeti ünnepeink, jeles napjaink alkalmából szervezett rendezvények, 
ünnepek támogatása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 1. bek. 7. pontja szerint a kulturális szolgáltatás, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok, 

f. művészeti tevékenység eszközeihez, nevezési díjához, versenyek 
szervezéséhez, jutalmazásához való hozzájárulás – a Nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. pont o) alpontja és Az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján a 
közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési 



tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés feltételeinek biztosítása az 
állam feladata, 

g. esélyegyenlőség, azonos bánásmód biztosítása – a Nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. pont p-r) és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. bek. 8. 
alpontja, továbbá az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 1. és 3. 
§ alapján szociális célú üdültetés, ifjúsági és gyermekvédelmi programokban 
való részvétel biztosítását az MNÜA közfeladatként látja el, 

h. kiemelkedő nevelő-oktató munka támogatása – a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. törvény 4. § 1. pont u) alpontja alapján a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai 
alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, 

i. tanulmányi kirándulás belépőjegyének, utazási és szállási költségeihez való 
hozzájárulás – A kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény 61. § 
B pontja 3. bek. alapján a nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé 
tétele közérdek, melyet a tanulók odautazásához, belépőjéhez való 
hozzájárulással segít a Közalapítvány, 

j. természetvédelem kirándulások, túrák szervezésének támogatásával– 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ 1. bek. 11. pontja szerint a helyi környezet- és természetvédelem helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. 

 
 
A számlát vezető pénzintézet: Kéthely és Vidéke Takarékpénztár. 
Az Alapítvány könyvelését 2012 –től Fekete Jánosné végzi. 
 
 
Az Alapítvány Kuratóriuma a nevelő testület igényeinek figyelembevételével a tanév elején 
meghatározza a feladatait, dönt a támogatandó területekről, az alapítvány vagyoni helyzetének 
figyelembe vételével. 
 
 
2015. év feladatai 

� Színvonalas programok, rendezvények lebonyolításához alapítványunk ebben az 
évben segítséget nyújt. 

� Papírgyűjtés megszervezése. 
� Használt elektronikai hulladék gyűjtésével kapcsolatos feladatok megszervezése. 

Kapcsolat felvétele a murafémmel. 
� Színházlátogatásra, a gyermekeket szállítandó biztonságos és legkedvezőbb ajánlatot 

adó autóbusz kiválasztása, megrendelése és finanszírozása. 
� Egészségmegőrző rendezvény –sportnap- szervezése és anyagi támogatása. 
� Tanulmányi kirándulás költségeihez való hozzájárulás. 
� Szponzoroknak köszönőlevél küldése. 
� Kapcsolattartás a könyvelést végző szakemberrel. 
� Szülők megkeresése, hogy adójuk 1 % Alapítványunknak ajánlják fel. 
� Kapcsolattartás az óvodai szülői szervezettel, Önkormányzattal. 



 
Tárgyi felszereléssel alapítványunk nem rendelkezik. 
Anyagi erőforrások bővítésére fordítjuk a legtöbb időt és energiát. Egyre nehezebb olyan 
vállalkozásokat és embereket felkutatni, akik támogatják alapítványunkat. 
 
Bevételeink 

� Az óvodai dolgozók és óvodás szülők adójuk 1 %- nak felajánlásával támogatják 
az alapítványt. A 2015-ös évben az 1 %-ból befolyt összeg az előző évhez képest 
sajnos csökkent. 

� Elektronikai hulladék gyűjtéséből szerzett bevétel. 
� Papírgyűjtésből szerzett bevétel. 

 
Kiadásaink 

� A középső és nagycsoportos gyermekek színházlátogatásának útiköltsége. 
� Sportnap anyagi támogatása. 
� Tanulmányi kirándulás költségeihez való hozzájárulás. 
� Könyvelési és bankköltség díjai. 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Tételes bevételi és kiadási adatokat tartalmazó táblázat megtekintésével kérem Önöket 
beszámolóm elfogadására. 
A táblázat a mellékletben. 

Tisztelettel kérem Önöket, aki azonosulni tud, alapítványunk céljaival támogassa adója 1%-
ának felajánlásával a Játék Világ Közalapítványunk működését. 

Adószám: 18765601-1-14 

 

Kéthely, 2016. március 11. 

 

Tisztelettel:   Horváth Györgyné 
         alapítvány képviselője 

 

 

 

       Magyar Tiborné 
                  kuratórium tagja 


