
 

 
 
 
 

CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA ALAPÍTVÁNY HÍRMONDÓ 
 

2018/19-ES NEVELÉSI ÉV 
 
 
 

1. Az Alapítványi Hírmondó bemutatása 
 

Az Alapítványi Hírmondót azzal a céllal hoztuk létre, hogy a szülők számára követhetővé 
tegyük, hogy hozzájárulásaikkal hogyan gazdálkodtunk az adott tanévben.  

 
2. Köszönet a szülőknek az eddigi támogatásokért 

 
Nagyon hálásak vagyunk, hogy az elmúlt évben is nagyon sok szülő támogatta 
Alapítványunkat, akár pénzbefizetéssel, akár egyéb módon, amit aztán forintra váltottunk.  
Az alábbiakban szeretnénk megosztani azokat az eseményeket ahol a szülők nagy 
segítségünkre voltak: 

 
 Márton nap és Karácsonyi vásár az Ostoros úti oviban - 2018. november – december 

A több éves hagyományoknak megfelelően a szülők sütemény sütéssel, árusítással, és a 
büfében való vásárlásaikkal támogatták Alapítványunkat.  

 
 Farsang - 2019. február 

o Tombola ajándékok felajánlása: a rengeteg tombola felajánlást minden évben a 
szülőktől kapjuk. Az ajándékok között voltak (a teljesség igénye nélkül): plüss állatkák, 
társasjátékok, könyvek, és még komoly értékkel bíró éttermi és céges kuponok is.  

o Tombola jegy árulás: külön öröm, hogy mindig vannak lelkes szülők (köztük sok apuka), 
akik a farsang ideje alatt tombola jegyet árulnak. 

o Sütemény sütés: nem is lenne farsang a sütemények nélkül, mindig nagyra értékeljük és 
örömmel fogyasztjuk a sütni tudó anyukák és apukák édességeit. 

o Büfé előkészítés, árusítás: a süteményárusításban nyújtott segítséget is nagyra 
értékeltük.  
 



 

 Első Alapítványi Jótékonysági Vásár - 2018. október https://www.facebook.com/Első-
Alapítványi-Jótékonysági-Vásár-334518770452844/ 
 
Az első Baba börzén is rengeteg játék, ruha és cipő felajánlás érkezett. Ezen felül mindkét 
óvodából jöttek anyukák és apukák, akik segítettek pakolni, rendszerezni és árulni. 
 

 Tavaszi Jótékonysági Bababörze & Családi Nap - 2019. április 
https://www.facebook.com/events/2292211384331407/ 
 
A második Baba börzénket már kibővítettük és családi napként hirdettük meg, itt a csillám 
tetoválás, az ügyességi pálya és a muffin árusítás volt az újdonság, ez utóbbinál sok szülő 
ízletes sütijét kóstolhatták meg a vásárlók.  
 
Nagyra értékeljük, hogy mindkét esemény során volt szülői segítségünk az esemény 
meghirdetésénél, a szervezésnél, a Facebook oldal kezelésében és a megmaradt ruhák 
raktározásában is. 
 

3. Szülői támogatással létrejött bevétel 2018/19-es tanévben 
 

Program támogatás/Eszköz vásárlás Szülői támogatás ideje és összege 

Márton nap és Karácsonyi vásár 2018. november - december 

 
Süteménysütés, árusítás 
 

A szülők által felajánlottakból 
származó összeg: 

232.000.- Ft 

  

Farsangi mulatság 2019. február 

Farsangi belépőjegy, zsákbamacska, tombola 
és sütemény árusítása és a tombola 
felajánlások 

A szülők által felajánlottakból  
származó összeg: 

281.630.- Ft 
 

Első Alapítványi Jótékonysági Vásár 2018. október 

Játék, ruha és cipő felajánlások, szervezés, 
árusítás, pakolás 
 

A szülők által felajánlottakból  
származó összeg: 

336.620.- Ft 
  

https://www.facebook.com/Első-Alapítványi-Jótékonysági-Vásár-334518770452844/
https://www.facebook.com/Első-Alapítványi-Jótékonysági-Vásár-334518770452844/
https://www.facebook.com/events/2292211384331407/


 

 

Tavaszi Jótékonysági  
Bababörze & Családi Nap 

2019. február 

Játék, ruha és cipő felajánlások, szervezés, 
árusítás, pakolás, gyermek foglalkoztatás és 
muffin sütés 

A szülők által felajánlottakból  
származó összeg: 

341.790.- Ft 
 

Még egyszer nagyon köszönjük, hogy Önökkel együtt tehetünk a gyerekek fejlődéséért, 
öröméért! Jövőre is szívesen vesszük a lelkes és aktív szülők jelentkezését, a fent 
említett közös programok létrehozásánál, kivitelezésénél! 

 
 

4. Cinkotai Huncutka Óvoda Alapítvány 2018/19-es tanév - megvalósult támogatásai 

 

Program támogatás/Eszköz vásárlás Célcsoport 
Alapítványi 

támogatás ideje 
és összege 

Szülői fórum előadás 
Óvodába járó 

gyermekek szülei 
2019. január 

„Út a nehezen nevelhető gyerekekhez” 
 

Az Alapítvány által a 
programra adott összeg: 

25.600.- Ft 

   

Farsangi előadás 
Jövendő utcai 

gyermekek és szüleik 
2019. február 

Vikol Kálmán farsangi zenei előadása 

Az Alapítvány által a 
programra adott összeg: 

40.000.- Ft 
   

Néptánc foglalkozás 

Vackor, Csillag, 
Gólyahír és Pitypang 

nagycsoportos 
gyermekek 

2018/19-es  
nevelési év 

Néptánc foglalkozás heti rendszerességgel 

Az eddig kifizetett összeg: 800.000.- Ft. 
További, jövőben kifizetendő összeg:  

kb. 200.000.- Ft  
   



 

 

Tavaszi kirándulás - Szentendrei Skanzen Ostoros úti gyermekek 2019. május 

A program összköltsége: 160.000.-Ft 
Ebből:  
- alapítványi támogatás: 40.000.- Ft 
- önkormányzati támogatás 120.000.- Ft 

 
Az Alapítvány által a  

programra adott összeg: 

40.000.- Ft 
 

 
5. Cinkotai Huncutka Óvoda Alapítvány 2018/19-es tanév - bevételei és kiadásai 

A 2018. szeptember 1. - 2019. április 30. közötti időszakban 
 

Bevételek 

Szülői befizetések 439.240.- 

Rendezvények bevétele 1.192.040.- 

Adó 1% 528.031.- 

Céges befizetés 100.000.- 

Nagy összegű szülői hozzájárulás 150.000.- 

Lekötött számla megszűnése 1.000.000.- 

Lekötött számla kamata 20.000.- 

Összes bevétel 3.429.311.- 

Kiadások 

Bankköltség 11.936.- 

Farsang zenei előadása 40.000.- 

Szülői fórum előadás 25.400.- 

Néptánc 800.000.- 

Kirándulás 40.000.- 

Új udvari játék előleg:  275.000.- 

Összes kiadás 1.195.601.- 

Várható kiadások összesen:  kb. 1.925.000.- 
 



 

 
6. Cinkotai Huncutka Óvoda Alapítvány 2018/2019 tanév - támogatási céljai 

 
 

Program támogatás/Eszköz vásárlás Célcsoport 
Alapítványi 

támogatás ideje 
és összege 

Óvodai udvar öntött gumiszőnyeg kialakítása 70m2-en 
Jövendő utcai 

óvoda 
2019. június 

Munkálatok összköltsége munkadíj és anyagdíj: 

kb. 2.500.000.- Ft  
Ebből: 
- alapítványi támogatás: 1.500.000.- Ft 
- önkormányzati támogatás várhatóan: 1.000.000.- Ft 

Még fizetendő: 
kb. 1.500.000.- Ft 

 
 

Program támogatás/Eszköz vásárlás Célcsoport 
Alapítványi 

támogatás ideje 
és összege 

Új udvari játék vásárlása és telepítése 
Ostoros úti 

óvoda 
2019. június 

Összes költség:  

kb. 700.000.- Ft 
Ebből: 
- mászóka/hinta/homokozó játék ára: 550.000.- Ft 
- telepítés költsége: kb. 150.000.- Ft 

Még fizetendő:  
kb. 425.000.- Ft 

 
 

Adójuk 1%-át,  
jövőre is várjuk, az oldal alján található  
nevünk és adószámunk megjelölésével!  

Támogatásukat előre is köszönjük! 
 


