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Az alapítvány általános jellemzői 
 
 
Megnevezése: Meseforrás – Dósa Utcai Óvodásokat Támogató Alapítvány 
 
Székhelye: 1031 Budapest, Dósa u. 4. 
 
A Fővárosi Bíróság az alapítványt 1991. december 12-i keltezésű végzéssel 2406. szám alatt 
nyilvántartásba vette és 2000. május 15-én közhasznú fokozatú szervezetté minősítette. 2014. 
évben a jogszabályi változások következtében a szervezet elvesztette közhasznúsági 
jogállását. 
 
Az alapító okirat kelte 1991. december 9. 
 
Az alapítvány induló vagyona 5 000,-Ft, azaz Ötezer forint. 
 
A könyvvezetés módja a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rend. előírásai szerint kettős könyvvitel. 
 



 3

1. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
A szervezet a tárgyévben az alábbi költségvetési támogatásokat kapta: 
 
A 2019. évi SZJA-bevallásokban felajánlott 1% értéke 197 180,-Ft volt, amelyet 
2020. szeptember 21-én utalt át számlánkra a NAV. 
Ezen összeget részben fölhasználtunk alapítványi és működési célra, részben későbbi évekre 
tartalékoltuk. A 2018. évi költségvetési támogatásból tartalékolt 421 503,-Ft-ot teljes 
mértékben fölhasználtuk a 2020. évben. 
 
A támogatott célok az alábbiak voltak: 
 
Készségfejlesztő játékok beszerzése 512 040,-Ft 
 
ÖSSZESEN 512 040,-Ft 
 
Működésre fölhasznált összeg 20 653,-Ft 
   
2022. évre tartalékolt összeg 85 990,-Ft 
 
2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Az alapítvány 2020. január 1-jei induló vagyona 515 ezer forint. A szervezet az adóévben 
csak közhasznú tevékenységet folytatott. Bevételei magánszemélyek és más gazdálkodó 
szervezetek támogatását, 1%-os SZJA felajánlásokat, illetve a bankszámlán tartott 
pénzeszközök kamatait, kiadásai a működés költségeit és az alapítványi támogató 
kifizetéseket tartalmazzák.  
 
Induló tőke 514 590,-Ft 
 
Költségvetésből származó bevétel 567 180,-Ft 
Magánszemélytől származó támogatás 0,-Ft 
Kapott bankkamat 1,-Ft 
Összes bevétel 567 181,-Ft 
 
Bankköltség 20 653,-Ft 
Alapítványi támogatás  882 040,-Ft 
Összes kiadás 902 693,-Ft 
 
Záró pénzeszköz 179 078,-Ft 
 
 
 
2020. december 31-én az alapítvány pénzeszköze 179 078,-Ft, amelynek összetétele az alábbi: 
 
Nem lekötött banki egyenleg 163 103,-Ft 
Készpénz 15 975,-Ft 
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3. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
A szervezet a tárgyévben cél szerinti juttatást nem kapott. 
 
4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 
Semmilyen juttatást nem nyújtott a társaság a vezető tisztségviselőknek. 
 
5. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke 
 
A szervezet a tárgyévben a a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzattól vissza nem térítendő támogatást kapott az alábbiak szerint: 
Infrastrukturális fejlesztésre 250 000,-Ft 
Pedagógiai programra 120 000,-Ft 
 
A fenti összegeket alapítványunk tárgyévben felhasználta, készségfejlesztő eszközöket és 
laptopot vásárolt. Az elszámolást szabály szerint beadtuk az önkormányzat részére, annak 
elfogadásáról szóló döntés 2021. májusában várható. 
 
6. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 
 
A Meseforrás – Dósa Utcai Óvodásokat Támogató Alapítvány célja az óvoda szemléltető és 
játékeszközeinek, valamint könyvtárának folyamatos bővítése, jó minőségű foglalkoztatási 
anyagok beszerzése a gyerekek részére, az óvoda audiovizuális eszközökkel történő 
felszerelése, a kirándulások és hagyományőrző ünnepek költségeinek fedezése, valamint a 
gyermekek számára esztétikus, egészséges életmódot biztosító eszközök beszerzése. 
 
Alapítványunk a tárgyévben 567 180,-Ft értékű támogatást kapott, amelyből 0,-Ft 
magánszemélytől érkezett támogatás, 197 180,-Ft a központi költségvetésből származott 
(SZJA 1%-ának felajánlásából), 370 000,-Ft-ot pedig a helyi önkormányzattól kaptunk. 
A 2020. év folyamán a szervezet a céljaival összhangban az 1. pontban felsorolt 
támogatásokat nyújtotta. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2021. április 27. 


