
Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:                                                       Gazdagréti Szivárvány Óvodáért - Alapítvány 

székhely:                                               1118 Budapest, Gazdagréti tér 2/a. 

bejegyző határozat száma:                    14.Pk.60.086/2009/3. 

nyilvántartási szám:                              10.772. 

képviselő neve:                                     Sárosiné Nagy Erzsébet 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása. 
 
 Az alapítvány célja a Gazdagréti Szivárvány Óvodába járó gyermekek szellemi, erkölcsi, érzelmi és 
testi nevelésének támogatása, segítése. Így különösen: 
- az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, berendezéseinek korszerűsítése, az óvoda udvarának a 
gyermekek érdekében történő esztétikussá tétele, 
- új, korszerű pedagógiai programok megismertetése, átvétele 
- kirándulások, óvodán kívüli programok szervezése a gyermekek részére 
- az óvodában megrendezésre kerülő programok körének bővítése, gyakoribbá tétele 
- képességfejlesztés, tehetséggondozás megvalósítása csoportos különfoglalkozások keretében. Ezen 
célokhoz az adó 1%-os felajánlásának és egyéb támogatások – felhasználásával történik a jövőben. 
Jelenleg ezeknek az adományoknak a gyűjtése folyik, hogy a későbbiekben ezeknek a célkitűzéseknek 
a megvalósítása létrejöjjön. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

1997.éviCLVI. tv.26.par.c.pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Óvodába járó gyermekek 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb.224 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2013.évben az adó 1%-ból kapott 
támogatás, mely az alapítvány céljaira 
a későbbiekben ráfordításra kerül 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

   

   

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

   

   

   



A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:   

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel           770             643 

ebből:   

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

            615             577 

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás   

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]             155               65 

H. Összes ráfordítás (kiadás)               12               15 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás   

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai               12               15 

K. Adózott eredmény             758              628 

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

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Nem Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Nem Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Nem Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Nem Nem 

 




