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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 intézmény külső – belső környezeti adottságainak folyamatos javítása és
infrastrukturális fejlesztése, tekintettel az otthonunkban elhelyezett,
fogyatékosságukból adódóan speciális szükségletű gyermekek igényeire és
állapotára

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

„AGAPE” Ceglédi Református Gyermekotthon Alapítványa

2013. évi
pénzügyi beszámoló
Feldolgozási időszak 2013.01.01-2013.12.31.
2013. január 1-én OTP bankszámla nyitó egyenlege:

4.106.406.- Ft

2013. december 31-án OTP bankszámla záró egyenlege:

4.751.839.- Ft

2013. évi Bevételek
Adományból:
Harcsa Kornél térítési díj támogatás
Adó 1 %-ból:
SCA visszatérítéséből
Bankkamatból:
Lekötött betét visszavezetése
Összes bevétel:

2.946.527.- Ft
500.000.- Ft
655.878.- Ft
443.000.- Ft
1.221.- Ft
2.367.536.- Ft
6.914.162.- Ft

2013. évi Kiadások
Conto kft, könyvel.díj
Felújítás(festés, burkolás, kertrendezés
Harcs Kornél térítés.díj támogat átvez.
Bankszámla vezetési díj:
Összes kiadás:

Lekötött betét:
168011145560 szerz.számú
B55009785474szerz.számú
006012074394 szerz.számú
Összes lekötött betét 2013. december 31-én:

132.000.- Ft
5.895.940.- Ft
200.000.- Ft
40.789.- Ft
6.268.729.- Ft

4.143.397.- Ft
4.671.119.- Ft
1.390.680.- Ft
10.205.196.- Ft

Cegléd, 2013. december 31.
Dr. Szentesi Andrásné
kuratórium elnöke

3., Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2007-ben az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.

4., A cél szerinti juttatások kimutatása
2013-es 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
2013-es évben az Alapítvány költségvetési szervtől, állami pénzalapból helyi, települési
önkormányzatoktól, ezek szerveitől és társulásaitól pénzbeli vagy természetbeli támogatást nem
kapott.
6., A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
2013-es 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, az Alapítvány .
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.

2007. évben a Batthyány úti telephelyünkön végeztünk jelentősebb felújítási
munkálatokat, a tetőszerkezet és a tűzfal javítását kellett elvégeznünk.
Emellett az intézmény külső környezeti feltételrendszerének javítása keretében, szem előtt
tartva lakóink jobb életminőségét és biztonságát, az Európai Unió szabványainak megfelelő, a
baleseti kockázatot minimalizáló gumitégla burkolat beszerzését hajtottuk végre, melynek
lerakását a 2008-as évben tervezzük.
8. Köszönetnyilvánítás
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. Jelen közhasznúsági jelentés ugyancsak erről a
weblapról is letölthető.
A Közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma megvizsgálta és egyöntetűen
elfogadta, a kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készült.
Cegléd, 2013-12.-31.

Dr. Szentesi Andrásné
Kuratórium elnöke

