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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Kéthely Község Önkormányzata Hóvirág Közalapítványa 18 éve közhasznú civil szervezet. 

 

A közalapítvány a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, az Országos Bírósági Hivatal, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, mint közvetlen törvényességi és működési felügyeletet ellátó állami 

szervezetek, valamint az Alapító, Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé a 

határidőket betartva minden évben eleget tett bevallási és beszámolási kötelezettségének. 

 

Az alapítvány az oktató-nevelő munkához – mint közfeladathoz – kapcsolódóan közhasznú 

tevékenységek támogatását végezte tárgyévben is, mellyel az Alapító szándéka szerint a kéthelyi 

általános iskolába járó gyermekek tanulmányi fejlődésének és művelődésének elősegítéséhez 

biztosított anyagi forrást. 

Létesítő okiratunkban foglalt alapcéloknak megfelelően az elmúlt esztendőben is közösségi célok, 

rendezvények megvalósításához, kiemelkedő eredményeket elérő tanulók jutalmazásához járultunk 

hozzá a rendelkezésünkre álló anyagi forrásokból. 

 

Bevételeink 2017-ben is nagyrészt a szja 1%-ának felajánlásából származtak. 

Ezúton is köszönjük a helyi és környékbeli magánszemélyeknek és vállalkozóknak, hogy adójuk 

1%-ának részünkre történő felajánlásával támogatták alapítványunkat. 

 

A kuratórium és az ellenőrző bizottság összetételében az elmúlt esztendőben nem történt személyi 

változás. 

 

Az Alapító által delegált tisztségviselők feladataikat önkéntes vállalásként látják el, tiszteletdíjban, 

költségtérítésben vagy bármiféle juttatásban 2017-ben sem részesültek. 

 

A Hóvirág Közalapítványnak sem adóssága, sem köztartozása tárgyévben nem volt, illetve jelenleg 

sincs. 

 

Közalapítványunk 2017-ben az Alapítótól 50.000 Ft önkormányzati támogatást kapott. Köszönet a 

Képviselő-testület nagylelkű tagjainak a támogatásért, mellyel működési költségeinket átvállalták. 

 

Köszönet és elismerés mindazon vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik anyagi forrást, 

kedvezményes vásárlást biztosítottak. 

 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a hat éven át végzett áldozatos, alapos munkáért Fekete Jánosnénak 

és Fehér Erzsébetnek. Sajnos, a Fekete és Társai 2009 Kft.-ben bekövetkezett személyi változások 

miatt könyvelő asszony nem tudta tovább vállalni könyvvitelünk vezetését. 

2017 júliusától Jancsekné Niklai Mónika vállalkozóval kötöttünk szerződést a könyvelés 

adminisztrációs tevékenységének végzésére, az elektronikus adatszolgáltatásra. 

 

Kiadásaink a szigorú költségvetési fegyelem miatt 2017-ben sem haladták meg az éves bevételt, az 

alapítványi törzstőke 1.477,- Ft-tal gyarapodott. 
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Továbbra is a civil szervezetek működését, gazdálkodását szabályozó rendelkezéseknek való 

maximális megfelelés kritériumával tevékenykedünk. Közülük a jogszabályi előírás alapján a 

megfelelő erőforrás rendelkezésre állásának igazolása a legfontosabb: az előző két lezárt üzleti év 

vonatkozásában a két év egybeszámított mérlege nem lehet negatív – mivel létesítése óta az 

alapítvány a Civil törvény csupán a megfelelő erőforrások rendelkezésre állása e kitételének tud 

megfelelni –, így ezt mindenképp szem előtt kell tartanunk. Kifejezett célunk a minél kisebb 

összegű, de pozitív éves mérleg. A közalapítvány 1.049.263,- Ft-tal zárta a 2017-es évet. 

 
A tárgyévben fel nem használt bevételek a törzstőkét növelik. 

 

Bevételeink és kiadásaink 2017-ben: 

 

Tárgyévi bevételek: Forintban  

Szja 1%-ának felajánlásából 2016-os adóévet érintően 143.900,- 

Kéthely Község Önkormányzata – pénzügyi támogatás 50.000,- 

Siófoki Tankerületi Központ – mobilszámla visszatérítése 18.551,- 

Bankszámla kamata 1.720,- 

Összesen: 214.171,- 

  

Tárgyévi kiadások:   

Jutalomkártyák vásárlási utalványra váltása – papír, írószer 41.820,- 

Könyvelési díj 40.000,- 

Jutalomkönyvek vásárlása 37.309,- 

Budapesti táncháztalálkozó belépőjegye 29.570,- 

Tanulmányi kirándulások támogatása – múzeumi belépőjegyek 20.000,- 

Mobilszámla 18.611,- 

Ajándéktárgyak, jutalomcsoki vásárlása versenyekre 10.975,- 

Képzőművészet tanszaknak eszközvásárlás (porpasztell, vizes bázisú festék) 7.320,- 

Bankköltség 3.000,- 

Táncháztalálkozóra szállítási díj 2.000,- 

Katasztrófavédelmi verseny útiköltsége 1.500,- 

Postaköltség 590,- 

Összesen: 212.695,- 

  

 

Tárgyévi eredmény  1.477,- 
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Támogatások gazdálkodó szervezetektől, adományozóktól 

 

 Legnagyobb bevételünket 2017-ben is az szja 1%-ának felajánlása adta. A közalapítvány és a 

kéthelyi általános iskola tanulói nevében köszönet annak a 46 adófizetőnek, aki 2016. évi adója 

1%-át felajánlotta. Azonban ez a 2015. évihez viszonyítva ez jelentős, 46.355,- Ft-os, közel 

25%-os kiesést jelent. 

A jelentős bevételcsökkenés oka az előző évihez képest hiányzó 24 adózó, aki nem az 

alapítványnak adta jövedelemadója e részét. Ez azért is nehezen magyarázható, mert először 

tavaly juttattunk el szórólapot minden kéthelyi általános iskolában tanuló gyermek szülőjéhez, 

illetve a potenciális támogatók háztartásába Kéthelyen és Somogyszentpálon. 

Kérjük a községek adófizetőit, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1%-át ebben az évben is a 

Hóvirág Közalapítvány részére ajánlják fel! Adószámunk: 18765618-1-14. 

 Bevételünket jelentősen növelte az Alapító által működési célú támogatásként felajánlott 

50.000,- Ft. Ez az összeg fedezetet nyújtott könyvelési és számlavezetési kiadásainkhoz. 

Köszönjük a Képviselő-testület tagjainak a támogatást! 

 Az iskolai mobilelőfizetés havi számlájának kiegyenlítése 2017-ben késedelem nélkül, 

átutalással történt. A 18.551,- Ft pontosan érkezett bankszámlánkra, számunkra ez semmilyen 

többletkiadással nem járt. A Siófoki Tankerületi Központ 2017. szeptember 1-jével – az 

előfizetési szerződés hűségidejének lejártakor – felmondta azt más konstrukcióra történt váltás 

miatt. A jövőben ilyen jellegű bevételünk – és természetesen – kiadásunk nem keletkezik. 

 Pénzforgalmi bankszámlánkon lekötött betét után csekély összegű, 1.720,- Ft kamatbevételt 

könyvelhettünk el. Oka az elmúlt időszak nagyon alacsony kamatlába. 

 

 

Kiadásaink iskolai programok, kiemelkedő eredményeket elérő tanulók támogatására 

 

 A jutalomkártyák beváltására 41.820,- Ft került kifizetésre taneszközök vásárlására. Az iskola 

183 tanulója 1822 db jutalomkártyát gyűjtött össze. Szorgalmukat, kiemelkedő tanulmányi 

munkájukat örömmel segítettünk jutalmazni tanszerek vásárlását biztosító utalványokkal. 

 A könyvelés munkadíja tárgyévben 40.000,- Ft volt. A pénzügyi mérleg, a számítógépes 

könyvviteli programok kezelése, a közhasznúsági jelentés elkészítése mind olyan feladatok, 

melyekhez nélkülözhetetlen a szakember hozzáértése. A fentebb említett okok miatt új 

vállalkozó, Jancsekné Niklai Mónika végzi a könyvelési teendőket tárgyév második felétől. 

 A tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szereplő tanulók, a tanév végén kitűnő és jeles 

tanulmányi előmenetelű diákok, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeti tagozatosok 

jutalomkönyveire 37.309,- Ft-ot tudtunk adni. Örömmel támogattuk sikeres diákjaink 

jutalmazását. Sajnos, a tavalyihoz képest kénytelenek voltunk ezt a pénzügyi keretet – a közel 

50.000,- Ft-os bevételkiesés miatt ekkora összeggel – csökkenteni. 

 Néptánc tanszakosaink Budapesti táncháztalálkozóra utazását, illetve belépőjegyét támogattuk 

összesen 31.570 Ft-tal. E rendezvény jó lehetőség volt más csoportokkal való ismerkedésre is. 

 A diákönkormányzat 20 tagjának év végi négynapos jutalomkirándulásának múzeumi 

belépőjegyére az ajkai Kristály Múzeumba 20.000,- Ft-ot fizettünk a benyújtott kérvénynek 

megfelelően. 

 Az általános iskola havi mobilszámláját tárgyév első felében is az alapítvány fizette, majd 

továbbszámlázta a Siófoki Tankerületi Központ felé. Ez 18.611,- Ft volt. 
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 Versenyek résztvevőinek és helyezettjeinek jutalmazására ajándéktárgyak és jutalomcsoki 

vásárlására a beérkezett kérvények alapján mindösszesen 10.975,- Ft került kifizetésre. 

 A képzőművészet tanszak tanulóinak összesen 7.320,- Ft-os támogatást nyújtottunk 

eszközvásárlásra, ebből porpasztell, vizes bázisú festék került beszerzésre. 

 A Marcaliban rendezett katasztrófavédelmi versenyre utazó csapatunk 6 tagja útiköltségére 

1.500,- Ft-ot biztosítottunk. Csapatunk 3. helyezett lett a körzeti versenyen. 

 A bankköltség a számlavezetési díj és a pénzforgalmi jutalék összege, ez 3.000 Ft volt. Az ilyen 

irányú kiadásokon 2017-ben sikerült tovább faragni, 861,- Ft-tal csökkent 2016-hoz viszonyítva. 

 Működési kiadásunk tárgyévben 590,- Ft postaköltség volt. Hivatalos ügyeinket egyébként 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül intéztük. Ez a tevékenység részünkről sok utánajárást 

és szabadidőt igényelt. 

 

 

 

Valamennyi kiadásról, támogatásról, felhasznált összegről hiteles számlával, illetve másolattal 

rendelkezünk. 

 

 

A támogatott célok megvalósultak, a támogatások rendeltetésszerűen kerültek felhasználásra. 

 

 

 

 

 

 

Terveink 2018-ra:  

 

 Amennyiben nyelvi labor kialakítására kiírnak pályázatot, tervezzük az azon való indulást. Ez 

nagyobb mértékű anyagi kiadást jelenthet majd. 

 Sport- és tanulmányi versenyek nevezési és utazási költségét, tanulmányi kirándulások 

útiköltségét és programok belépőjegyeit vállalnák át az iskolai vagy osztályközösségektől. 

 Kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazásra szeretnénk továbbra is anyagi 

támogatást nyújtani az intézménynek. 

 A szja 1%-ából származó bevételek növeléséért alapítványunk tevékenységét népszerűsítő 

szórólappal szeretnénk tavasszal is megkeresni településünk és Somogyszentpál község 

adófizetőit. Reméljük, 2018-ban több kéthelyi és környékbeli adózóhoz eljut a tájékoztató 

anyag, így sikeresebb adóévet zárhatunk. 

 

 

 

Várjuk a támogatásért hozzánk fordulókat. Az írásban benyújtott kérelmeket a kuratórium nyílt 

ülésén bíráljuk el, s ha megfelel az alapítvány alapcéljának, erőnkhöz mérten támogatjuk. Előnyben 

részesítjük azokat a kérelmeket, amelyek nem néhány, hanem több, akár valamennyi tanuló érdekét 

szolgálják. 
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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, 2018.03.20. 



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. 
  
2017-ben személyi és törvényi változások nem történtek. 
 
A Játék- Világ Közalapítványt a megyei Bíróság 2015. február 18-án kelt végzése szerint 
közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. 
Beszámolási időszak: 2017. január 1- 2017. 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: M7 Takarék Szövetkezet. 
Az Alapítvány könyvelését 2012 - 2017. szeptember végéig Fekete Jánosné végezte, ezt 
követően 2017. októberétől Jancsekné Niklai Mónika végzi. 
 
 
Az Alapítvány Kuratóriuma a tanév elején a nevelő testület igényeinek figyelembevételével 
meghatározza a feladatait: 
 
2017. évben támogatott programjaink: 

• Színvonalas gyermekprogramok, óvoda szintű rendezvények szervezése, támogatása. 
• Színházlátogatásra, a gyermekeket szállító biztonságos autóbusz finanszírozása. 
• Egészségmegőrző rendezvény –sportnap- szervezése és anyagi támogatása anyagilag. 

• Tanulmányi kirándulás költségeihez való hozzájárulás. 
• Szülők táncának támogatása kellékek vásárlásával. 

• A gyerekek játékának tartalmasabbá tételéhez csoportszobai játékok vásárlása. 
• Közös karácsonyi vacsora támogatása. 
• Kapcsolattartás a könyvelést végző szakemberrel. 

• Szülők megkeresése, hogy adójuk 1 % Alapítványunknak ajánlják fel. 
• Kapcsolattartás az óvodai szülői szervezettel, Önkormányzattal. 

 
 
2017. évben szervezett rendezvényeink: 

• Papírgyűjtés megszervezése. 

• Elektronikai hulladék gyűjtésével kapcsolatos feladatok megszervezése, két 
alkalommal. 

• Kapcsolat felvétele a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft.-vel. 
• Közösségépítés illetve gyermekek eszköztárának bővítése céljából a Szülőkkel 

közösen Retro Disco szervezése. 



 
 
Tárgyi felszereléssel alapítványunk nem rendelkezik. 
Anyagi erőforrások bővítésére fordítjuk a legtöbb időt és energiát. Egyre nehezebb olyan 
vállalkozásokat és embereket felkutatni, akik támogatják alapítványunkat. 
Támogatóinknak minden fórumon igyekszünk megköszönni felajánlásukat és tájékoztatjuk  
őket, hogy mire fordítottuk a befolyt összeget. 

 
Bevételeink 
 

• Az óvodai dolgozók, óvodás szülők és magánszemélyek 
adójuk 1 %- nak felajánlásával támogatják az alapítványt. 
A 2017-es évben az 1 %-ból befolyt összeg az előző évhez képest sajnos csökkent. 

• Elektronikai hulladék gyűjtéséből szerzett bevétel. 
• Papírgyűjtésből szerzett bevétel. 

• A nyári Retro Disco nem volt nyereséges. 
 
Kiadásaink 
 

• Kellékek vásárlása szülők táncához. 
• A középső és nagycsoportos gyermekek színházlátogatásának útiköltsége. 
• Sportnap, szülő-gyermek közös program anyagi támogatása. 

• Tanulmányi kirándulás költségeihez való hozzájárulás. 
• Közös karácsonyi vacsora támogatása. 

• Csoportszobai játékok, eszközök vásárlása. 
• Könyvelési és bankköltség díjai. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Kérem Önöket beszámolóm elfogadására. 
 

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

Adószám: 18765601-1-14 
 

Kéthely, 2018. március 20. 
 
 

Tisztelettel:   Horváth Györgyné 
alapítvány képviselője   

    


