
Alapítványi beszámoló  2020.  

Önkormányzati támogatások: 

1. Az óvoda udvar fejlesztését céloztuk meg az infrastrukturális fejlesztésre kapott 500 000 

forintból.  

Az óvodába járó gyerekek és pedagógusok igényeit felmérve a beszerzett eszközökkel a 

hosszan tartó udvaron tartózkodást szerettük volna kényelmesebbé és hasznosabbá tenni, négy 

kis gyermek asztalt vásároltunk padokkal, melyeket az őszi időszakban étkezésre, rajzolásra, 

társasjátokozásra tudtak használni az óvodás gyermekek. 

Két felnőtt méretű kerti padot is beszereztünk, amelyek majd a 2021 tavaszi időszaktól kerülnek 

használatba, hogy a felnőtt dolgozók is felnőtt méretű padon egészséges testtartással tudjanak 

időnként helyet foglalni. 

Közkedvelt az udvari játékok közül a futóbiciklizés, Alapítványunk már közel 30 darabot 

beszerzett az óvoda részére, ezek biztonságos és rendezett udvari és beltéri (lépcsőházi) 

tárolásához vásároltunk most további kerékpártárolókat, amelyek folyamatos használatban 

vannak. Tavasztól késő őszig szívesen érkeznek óvodába is kerékpárral a gyerekek. Az otthoni 

járművek napközbeni tárolásához az óvoda bejáratánál az utcán is kihelyeztünk tárolókat. 

Az óvodás gyermekek fejlesztéséhez sokmozgásos tevékenységeket biztosít az óvoda, 

csepphinták használatához kötelekkel, karabinerekkel tudtunk még hozzájárulni ebből a 

pályázati keretből. 

2. A pedagógiai program megvalósítását 300 000 forinttal támogatta a fenntartó. 

 Az óvoda pedagógiai programjának kiemelt területei többek között a mozgás és környezeti 

nevelés (harmadik preferált terület az anyanyelvi nevelés).  Az intézménybe közel 20 éve járnak 

sajátos nevelési igényű, elsősorban mozgássérült és beszédfogyatékos gyermekek. A napi 

óvodai pedagógiai tevékenység és az egyéni fejlesztések támogatását céloztuk meg az 

eszközbeszerzéssel. Három csepphinta vásárlásával tovább bővült az óvodának az az 

eszközkészlete, amely a 3-6-7 éves gyerekek mozgásfejlődését, idegrendszeri érését támogatja. 

A most beszerzett hinták és horgok különlegessége, hogy a mennyezetről lelógva 360 fokos 

elforgást biztosítanak, illetve a rugók a térben a függőleges elmozdulást is biztosítják a 

vízszintes ringatózás mellett. Ezzel a hintát használó gyermekek nem csak a csepphinta testet 



körül ölelő jótékony hatását élvezhetik, hanem megvalósul a vesztibuláris rendszer ingerlése a 

tér valamennyi irányába, ezzel is segítve az idegrendszer érését. 

A szenzoros szoba és a hozzátartozó eszközök és fénypanel használatát majd a járványhelyzet 

elmúltával tudják megkezdeni a gyerekek, mert most kerülni kell a kis helyre való bebújást. A 

teljes sötétséget biztosító hordozható „sátor” –ban a vizuális és auditív észlelés és érzékelés 

fejleszthető elsősorban. A különböző formájú és méretű világító eszközök látványa, az ezekkel 

történő manipuláció sokrétűen fejleszti a gyerekeket. A kommunikációt, tapintást, ízlelést és 

szaglást is tudják majd fejleszteni további  eszközökkel. A szenzoros szoba terápiás eszközként 

is használható. A Snoezelen terápia egy Hollandiában kidolgozott program 

értelmileg  akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek részére. Lényege, hogy az 

érzéki észleletet serkentsék különféle ingerek (fény, hang, aroma, tapintás) nyújtásával. Az 

atipikusan fejlődő és a többségi gyermek számára is a kuckóval a nyugalom, elcsendesedés 

élményét és jótékony hatását is tudják biztosítani a pedagógusok. 

3. 165 ezer forint civil működési támogatást kaptunk, melyet a Csicsergő Tagóvodában 

folyó nevelőmunka tárgyi eszközkészletének fejlesztésére fordítottunk. 

6 db Őrangyal című könyvet vásároltunk, így minden óvodai csoport kapott karácsonyra az 

érzékenyítő kötetből. A könyv a sajátos nevelési igényű gyerekek mindennapjairól szól, az ő 

útjukon keresztül az elfogadásról, az együttélésről. Olvashatunk –többek között- a kötetben 

mozgássérült és érzékszervi sérült gyerekekről. „Azok a gyerekek, akik valamilyen speciális 

nehézséggel küzdenek, legtöbbször nem sajnálatra vágynak, hanem szeretetre, elfogadásra, 

természetes és azonos bánásmódra” – írja a szerző, Bartos Erika. Mivel a Csicsergő Óvodában 

két évtizede folyik integráció, elsősorban mozgássérültek és beszédfogyatékosokat integrálnak, 

fontos hogy minden óvodás kisgyermek fel legyen készítve a sérült társukkal való együttélésre. 

Ehhez járulhat hozzá a kiadvány használata. 

Minden csoport kapott a Csodafa című könyvből, amelyhez CD melléklet is tartozik. „A 

Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Csimota Kiadó arra szövetkezett, hogy e gyönyörű könyv 

segítségével már az óvodáskorú gyerekek is megismerkedhessenek egy szimfonikus zenekar 

összetételével, a benne megszólaló hangszerekkel és az ezekben rejlő végtelenül gazdag 

kifejezési lehetőségekkel. A mese szövege a CD-mellékleten a zenemű szerves részeként, egy 

narrátor (Mácsai Pál) előadásában hallható. Zene, szöveg és kép külön-külön is, de együtt még 

inkább különleges, ám újra és újra átélhető élményt ígér.”- olvashatjuk az ajánlásban. Az óvoda 

pedagógusai az elmúlt két évben arra tettek kísérletet, hogy élő komolyzenei előadást hozzanak 



be az óvodába.  Így ismerkedhettek 2018-ban az óvodások a Diótörő történetével, a Pro Musica 

fúvósnégyes közreműködésében. Mivel az idei évben a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség 

hasonló koncertet szervezni az óvodában, ezzel a könyvvel próbáljuk segíteni a zenei nevelést. 

Ebből a kötetből is minden csoport kapott egyet-egyet. 

 

„A Japánból eredő és igen népszerű Papírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket mintegy 

színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő, a 

gyerekekkel szembe fordulva, a lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai 

hatásával igazi színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást. 

 

 

 

E technika segítségével mindenki által jól láthatóvá válnak a képek, a figyelem egyszerre tud 

az illusztrációkra és a mese szövegére irányulni, a mesélő pedig a lapok hátulján olvasható 

szöveget kellő hatással tudja előadni közönségének.  Nem szükséges többé az olvasás 

megszakítása, a könyv körbeadogatása, minden hallgató egyszerre élvezheti a mese szövegét 

és a hozzá készített illusztrációkat. Pedagógiai, foglalkoztató eszközként is igen jól működik a 

színház, hiszen házon belül, a gyerekek által is bővíthető, egyszerűen elkészíthető egy-egy mese 

házi verziója saját illusztrációkkal, melyet azután a keretbe csúsztatva könnyedén fel lehet 

használni a további közös olvasásokhoz.” (https://csimota.hu/termek/papirszinhaz-fakeret) 

https://csimota.hu/termek/papirszinhaz-fakeret


7 fakeretet és hozzá 24 meseillusztrációs lapot adtunk az óvodásoknak – szintén karácsonyra- 

szinte igazi színházi élményt nyújtva. Bízunk benne, hogy majd a későbbiekben a gyerekek is 

készítenek illusztrációkat további mesékhez, fejlesztve ezzel kreativitásukat és vizuális alkotó 

képességeiket. 

 

4. 230 ezer forint támogatást kaptunk kulturális programok szervezésére az Óbudai 

Önkormányzattól 

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel két ízben is jeleztük a Civil, Nemzetiségi és 

Kulturális Bizottság felé pályázati céljaink módosítását, mert semmilyen előadást nem tudtak 

az óvodások megtekinteni sem óvodán kívül, sem óvodán belül. Ezért olyan eszközök 

beszerzésével támogattuk az Óvodát, amik a kulturális élményt a legjobban tudják közvetíteni 

és más forrásból (pályázati vagy saját) még nem történt meg a beszerzésük. 

Minden csoport számára új diavetítő gépet szereztünk be, mivel a korábban használatos 20-30 

éves lemezburkolatú gépek már elhasználódtak. Az óvoda a több mint 10 éve bevezetett Játssz 

velem! c. programmal felelevenítette a diavetítés közös, szívet melengető élményét, ahol 

gyerek, szülő együtt élvezheti a mesét. Jelenleg, ugyan szülők nélkül, de rendszeresen vetítenek 

a gyerekeknek az óvodapedagógusok diafilmeken klasszikus meséket, népmeséket és televíziós 

„klasszikus” rajzfilmeket is. A diafilm nézése nyugodtabb, csendesebb élményt nyújt, mint a 

televízió illetve videó filmek, ezért is fontos, hogy a felgyorsult, túlzottan ingergazdag világban 

a gyerekek ilyen élményekhez is jussanak, mintát adva ezzel a családok számára is. 

Ahogyan a civil működési pályázat beszámolójában is írtuk, az Óvoda pedagógusai célul tűzték 

ki, hogy az óvodásokat megismertetik a komolyzenével.  

Ehhez vásároltunk jelen pályázatból olyan könyveket, amelyek elmesélnek egy-egy történetet 

és hozzá kapcsolódó komolyzenei cd-n a muzsika is hallható. Karácsony közeledtével a 

Diótörőből kapott minden csoport egy-egy kötetet, valamint átadtuk a Hattyúk tavát, a 

Varázsfuvolát, a Péter és a farkas c. könyveket és zenei cd-ket a csoportoknak. 

6-6 db könyvet CD melléklettel szereztünk be a Magyar Népdalok gyűjteményből Gryllus 

Vilmos előadásában, valamint gyermekirodalmi kalendáriumot Válogatós címmel. 

 

 

 

 



5. 200 ezer forint támogatást kaptunk az Óvoda előkertjének továbbfejlesztésére. 

A területet évek óta gondozzuk, fejlesztjük az óvoda munkatársaival és szülői közösségével. 

Amennyire lehetséges a kertrész gondozásába az óvodapedagógusok bevonják az óvodás 

gyerekeket is. Az idei járványhelyzetben a közös munkavégzést nem lehetett megszervezni. Az 

Óvodaszék szervezésében ősszel kertrendezés történt, néhány szülő közreműködésével, mely 

alkalommal levelet gereblyéztek és metszettek.  

A pályázati támogatás felhasználásával megtörtént a sövény pótlása fagyallal és egyéb 

lombhullató cserjékkel, impozáns babérmeggyek kerültek beültetésre. A két virágoskert 

ágyásszegélyét cseréltük újra. 

A növények tövét fenyőkéreggel takartuk, megtörtént a talajjavítás, a felülvetés fűmaggal a 

területen. A füves rész locsolásához öntöző eszközöket vásároltunk. 

A közös munkavégzés helyett jelen helyzetben kertészeti céggel végeztettük el a munkát. 

Megoldottuk így a zöldhulladék elszállítását is. 

Köszönjük Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatását 
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AA))  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  RRÉÉSSZZ  

Az Alapítvány neve: Csicsergő Gyerekekért Alapítvány 

Az Alapítvány székhelye:1114. Budapest, Mészöly utca u. 4. 

Adószáma: 18258150-1-43 

Nyilvántartási szám: 9872 

Közhasznú végzés: 12.pk.61.153/2005/5 

 
Az Alapítvány 2005.-ben alakult 66 eFt alaptőkével. 2006.április 20.-án a 
Pest Megyei Bíróság közhasznúvá minősítette.  
Egyszeres könyvviteli rend szerint könyvel és egyszerűsített éves 
beszámolót készít. 

 

A beszámoló-készítés időpontja: 2021. április 6. 

 
Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés 2020. évben: 
 
Bér és bérjellegű:    0 eFt 
Bérjárulék és szja:    0 eFt 
 
Az Alapítvány saját vagyona 2020.12.31-én 1.608 e Ft. 
Ebből 1.608e Ft pénzeszköz. 
 

BB))  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ  

 
Bevételek 2020. évben: 
Magánszemélyek hozzájárulása: 153.000.- Ft 
Vállalkozói támogatások: 0.- Ft 
SZJA 1% bevétele: 213.249.- Ft 
Önkormányzati támogatás: 1.395.000.- Ft 
Kamatbevétel OTP: 1.- Ft 
 Bevétel összesen: 1.761.250.-Ft 
 
Kiadások 2020. évben: 
Bankköltség: 23.492.- Ft 
Cél szerinti eszköz vásárlás: 1.998.008.- Ft 
Cél szerinti anyag költségek: 0.- Ft 
Cél szerinti szolg. költségek: 164.560.- Ft 
Megbízási díj+járulék: 0.- Ft 
Egyéb költségek(könyvelés, ajándék): 60.590,- Ft 
 Kiadás összesen: 2.246.650.- Ft 
 
pénzbevételek-pénzkiadások egyenlege: -485.400.-Ft  
 
 



 
 
Felhalmozott vagyon levezetése: 
Alapító vagyon 2005: 66,000.- Ft 
2005. évi pénzügyi eredmény: -1,243.- Ft 
Alaptőke emelés 2006: 175,000.- Ft 
2006. évi pénzügyi eredmény: 74,141.- Ft 
2007. évi pénzügyi eredmény: 135,154.- Ft 
2008. évi pénzügyi eredmény: 259,326.- Ft 
2009. évi pénzügyi eredmény: 104,248.- Ft 
2010. évi pénzügyi eredmény: 384,777.- Ft 
2011. évi pénzügyi eredmény: 2,830.- Ft 
2012. évi pénzügyi eredmény: -314,478.- Ft 
2013. évi pénzügyi eredmény: 435,996.- Ft 
2014. évi pénzügyi eredmény: -850,417.- Ft 
2015. évi pénzügyi eredmény: 2,911,116.- Ft 
2016.évi pénzügyi eredmény: -1,722,899.- Ft 
2017.évi pénzügyi eredmény: 289,060.- Ft 
2018.évi pénzügyi eredmény: 109,911.- Ft 
2019.évi pénzügyi eredmény: 34,549.- Ft 
2020.évi pénzügyi eredmény:  -485.400,- Ft 
 Pénzvagyon össz. 2020.12.31.: 1.607.671,- Ft 
 
Meglévő pénzeszköz levezetése: 
Nyitó 2020.január 1.-én: 
Pénztár: 9.675,- Ft 
OTP bankszámla: 1.332.865,- Ft 
Pénzeszköz össz. 2019.01.01.:  1.332.540,- Ft 
Játék eszközök értéke: 750.531,- Ft 
Pénz és nem pénz eszköz össz.: 2.093.071,- Ft 
 
Záró 2020. december 31.-én: 
Pénztár egyenlege: 14.748,- Ft 
OTP bankszámla egyenlege : 1.592.923,- Ft 
 Pénzeszköz össz. 2020.12.31.: 1.607.671,- Ft 
Játék eszközök értéke: 0,- Ft 
Pénz és nem pénz eszköz össz.: 1.607.671,- Ft 
 
Eszköz változás (záró-nyitó): -485.400,- Ft 
 

CC))  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  

Az Alapítványnak semmilyen tartozása nincs és nem is volt fennállása 
alatt. Kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Pénzfelhasználása 
körültekintő, pazarlás nincs. Az Alapítvány ügyeinek intézését társadalmi 
munkában folytatják. Tisztségviselői díjazás nincs. 
 
2020. évben is sikeresen pályáztak Önkormányzati támogatásokra. 
 
 
Budapest 2021-04-06 


