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1. Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
A Magyar Államkincstár normatív állami támogatást nyújtott az Alapítvány
részére az Eszterlánc Angol – Magyar Montesszori Óvodában ( cím: 1112
Budapest, Menyecske u. 14. ) ellátott gyermekek részére az óvodai nevelés,
iskolai életmódra felkészítés céljából.
2010. évben 194 eFt támogatásban részesültünk a magánszemélyek szja
befizetésének 1 %-ból.
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Tárgyévben az alapítvány saját tőkéje (eredmény) növekedett, melynek oka az
volt, hogy
- takarékosabb, racionális gazdálkodással sikerült a működési költségeket
csökkenteni
- tárgyévben a felhalmozási kiadások nagyfokú csökkentése
3. Cél szerinti juttatás kimutatása
Alapítványunk nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli támogatást más
szervezet részére, a befolyt bevételből az Eszterlánc Óvoda működését
biztosította.
Alapítványunk nem kapott sem idén, sem tavaly olyan önkormányzati, vagy
költségvetési támogatást, amelyet az adományozó akár pályázat útján, akár
anélkül, célzottan más szervezetek vagy csoportok közötti felosztásra szánt
volna.

4. Kimutatás az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a
települési
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott
támogatás értékéről
Alapítványunk 2010. évben az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek
szerveitől nem kapott támogatást.
5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
kimutatása
A 2010. év folyamán az Alapítvány vezető tisztségviselői a vezetői feladatok
ellátásáért munkabér, vagy egyéb bérjellegű( (pl. megbízási díj) kifizetésben
nem részesültek. Számukra sem kölcsönt, sem egyéb juttatást az alapítvány nem
nyújtott.
6. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány az Eszterlánc Magyar – Angol Montesszori Óvoda
működtetésével fejti ki közhasznú tevékenységét.
A tevékenység magában foglalja a következőket:
- a Montessori módszer alkalmazásával járuljon hozzá az óvodás korú
gyermekek fejlődéséhez: óvodai nevelés napközbeni ellátással, egész napos
formában
- angol nyelvi nevelés a helyi nevelési program szerint
- nem magyar anyanyelvű gyermekek nevelése részben angol nyelven, integrált
módon
- a Montessori - módszerrel történő neveléshez szükséges környezet és speciális
taneszközök biztosítása
- hozzájárulás a Montessori nevelési-oktatási szemlélet széles közben történő
elterjesztéséhez, pedagógus szakvizsga továbbképzésen való részvétel, szakmai
fejlesztési feladatok ellátása, pedagógus továbbképzés támogatása.
Az Alapítvány által támogatott óvoda 2006. szeptemberétől fogad gyermekeket.
Induláskor egy csoport szervezése történt, 2007. évtől kettő, 2008. évtől három
csoport működik.
Az Alapítvány óvodája bérelt óvodaépületben működik. Bérlet időtartama 10 év.
A bérlet kezdetekor az épület elhanyagolt állapotban volt, a meglévő
berendezések használhatatlanok voltak. Bérbevétel utáni megindultak, s még
jelenleg is folyik mind az épület, mind az udvar rendbehozatala.
7. Számviteli beszámoló
Az alapítványnak 2010. évben vállalkozási tevékenységből származó bevétele
nem volt.
Az alapítvány közhasznú bevételei a normatív állami támogatásból és az ellátási
díjból tevődik össze.
Az alapítvány ráfordításainak nagy részét a működtetés dologi és bérkiadásai
adják (96,5 %). Kisebb része fenntartási kiadás és az eszközök értékcsökkenése
(3, 5 %).

Pénzeszközök: az alapítvány pénzeszközei egyrészt szabad ( szabadon
felhasználható) pénz, másrészt olyan pénz, ami csak ideiglenesen van az
alapítvány tulajdonában: vagy csak később, esetlegesen válik saját pénzzé (pl. az
gyermekek ellátására - több hónapra - előre befizetett összeg ), vagy már ismert
kötelezettségre kell kifizetni (pl. év végi szállító állomány).
Az alapítvány szabad pénzeszköze az óvoda félhavi működésének
finanszírozását biztosítja.
Rövid lejáratú kötelezettség összetétele :
Az alapítvány kötelezettségei a gyermekek ellátására előre befizetett díj egy
része, az adókötelezettségek, ill. le nem zárt pályázatra kapott előleg.
Időbeli elhatárolások :
Az időbeli elhatárolások tartalmazzák a gyermekek ellátására előre befizetett díj
másik részét, ill. a tárgyévet terhelő közüzemi díjakat.
Személyi jellegű ráfordítások a dolgozók munkabérét, egyéb költségét
(betegszabadság, stb.) és járulékait tartalmazza.
Az alapítványnál 15 fő munkavállaló dolgozik.
2 fő fizikai dolgozó (konyhai alkalmazott)
1 fő adminisztratív alkalmazott
12 fő óvónő vagy egyéb pedagógus (alsó tagozatos tanár), angol nyelvtanár, ill.
angol nyelvtudással rendelkező gyermekfelügyelő.
Az óvónők ( a munkahelyi rendszeres képzés mellett) folyamatosan szerzik meg
a montesszori módszerű nevelést igazoló képesítést.
A Montesz Alapítvány kuratóriuma a közhasznúsági jelentést az előterjesztést
változatlanul hagyva elfogadta.
Budapest, 2011.05. 31.
Kuratórium Elnöke
Melléklet:
Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg
Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás
Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

