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1. A szervezet alapadatai
1., Név: „AGAPE” Ceglédi Református Gyermekotthon Közhasznú Szervezet
2., Működési formája: Alapítvány (nyitott, magán), önálló jogi személy
3., Képviselő: Dr. Szentesi Andrásné,a Kuratórium elnöke
4., Székhely: 2700 Cegléd, Bercsényi u. 5.
5., Adószám: 18674145-1-13
6., Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7., Közhasznúsági besorolás: AM 1207
8., Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés: 1. Pk. A. 60.368/1996/7. számú
végzés
9., A szervezet céljának rövid leírása:
A meglévő Gyermekotthon fejlesztése és bővítése, a gyermekek jobb szociális,
pedagógiai és foglalkoztatói körülményeinek megteremtése.
A gyermekek étkeztetésének, üdültetésének, nyaraltatásának biztosítása

Az Alapítvány Kuratóriuma:
1., Dr. Szentesi Andrásné, a Kuratórium Elnöke
2., Gál Géza református lelkipásztor, a Kuratórium tagja
3., Erdős Erzsébet, a Kuratórium tagja
4., Csibra Rozália, a Kuratórium tagja
5., Szegedi György, a Kuratórium tagja

2. Számviteli beszámoló

2006. 01.01. Bankszámla nyitó egyenleg:
2006.12.31. Bankszámla záró egyenleg:

2.4069.666.1.533.028.-

Bevételek:
Adományokból:
Bank-kamat:
Adó 1 %-ból:
Összes bevétel:

1.639.755.2.774.799.723.2.442.252.-

Kiadások:
Felújítás, bővítés:
Battyhány utcai telephely:
Kazinczy utcai telephely:
Összes felújítás kiadása:

1.666.160.1.181.566.2.847.726.-

Egyéb kiadások:
Banki költség:
Könyvelési díj:
Elektronikus és nyomtatott
Kiadvány költsége:
Összes egyéb kiadás:
Összes kiadás:

450.396.531.164.3.378.890.-

Nyitó egyenleg:
Összes bevétel:
Összes kiadás:
Záró egyenleg:

2.469.666.2.442.252.3.378.890.1.533.028.-

20.768.60.000.-

3., Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2006-ban az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
4., A cél szerinti juttatások kimutatása
2006-os évben cél szerinti juttatások nem kerültek kifizetésre.

5., A központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
2006-os évben az Alapítvány költségvetési szervtől, állami pénzalapból helyi, települési
önkormányzatoktól, ezek szerveitől és társulásaitól támogatást nem kapott.
6., A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
2006-os évben az Alapítvány tisztségviselői tevékenységükért anyagi vagy anyagi természetű
juttatásokban nem részesültek.
7., A közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány 1996-ban Pusztai Jánosné kezdeményezésére jött létre, melyet 100.000Ft-tal alapítottak, a ceglédi református gyermekotthon környezeti, építészeti és infrastrukturális
feltételeinek javítása céljából, emellett az intézményben folyó szakmai munka (elsősorban a
foglalkoztatás, a speciális gyógypedagógiai ellátások (szocio-terápia, konduktív terápia,
mozgásfejlesztés, készségfejlesztés) magasabb szintű és komplexebb biztosítása érdekében.
1999-től lett az Alapítvány közhasznú, akkor 525.623 Ft volt az Alapítvány
számláján.
Az Alapítvány célja, hogy az otthonban elhelyezett közép- és súlyos, illetve halmozottan
fogyatékos gyermekek és fiatalok modern és korszerű körülmények között magas szintű és
komplex szociális ellátásban részesülhessenek.
Az Alapítvány – alapításától kezdve – az OTP – nél vezeti bankszámláját. Az
Alapítvány vállalkozói, gazdasági, politikai tevékenységet nem folytat, célkitűzéseiben
kizárólagosan a Gyermekotthon működésének és szakmai munkájának segítését határozta meg.
A fogyatékkal élő személyek magas szintű, a kor követelményeinek megfelelő szociális ellátása
indokolja Alapítványunk közhasznú besorolását.
2006. évben a Battyhány és a Kazinczy úton működő telephelyünk külső és belső
környezetének kialakítására, díszítésére és fejlesztésére helyeztünk hangsúlyt, kiadásaink döntő
hányadát ezek a felújítási és korszerűsítési munkálatok tették ki.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a különböző vállalkozásoknak, magánszemélyeknek
és szervezeteknek, akik évek óta rendszeresen támogatják az otthonunkban él, halmozottan
fogyatékos gyermekeinket, azáltal, hogy adományaikat a gyermekeink jobb életkörülményeinek
megteremtésére fordíthatjuk.
2004. január 01-től a ceglédi székhelyű CONTO Kft. intézi az Alapítvány pénzügyeit a
Kuratórium döntése alapján.
A Gyermekotthon, illetve az Alapítvány működésével kapcsolatos részletes információk a
www.refgyo.hu honlapon tekinthetők meg.

Cegléd, 2007-05-18.

