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A Tündöklő Fénysugár Alapítvány hatályos Alapító Okirata szerint 

 

Az Alapítvány céljai 
 
Az Alapítvány céljának tekinti különösen:  

a) A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI intézményébe járó óvodás és iskolás 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációjának segítése, 

b) Az önhibájukon kívül elesett tanulók többszörösen hátrányos helyzetének csökkentése, 
c) Az iskola keretein belül folytatott szabadidős tevékenység és sportélet feltételeinek javítása, 
d) Anyagi segítség a tanórákon és iskolán kívüli szervezeti formák működési feltételeinek javítása: 

úgymint kirándulások, táborozások, erdei iskola, csoportszobák, osztálytermek felszerelésének 
bővítése stb. 

e) Fejlesztő és játszóeszközök beszerzése. 
 
 
Az Alapítvány tevékenysége 
 
Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a 
http://www.fkoai.fw.hu internetes honlapján, az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a 
Civil Információs Portálon való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót minden év május 31 
napjáig való közzététel útján biztosítja a http://www.fkoai.fw.hu internetes honlapján és az alapítvány 
székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja] 
 
Az Alapítvány a céljaival összefüggésben, azok megvalósítása érdekében különösen az alábbi 
tevékenységeket végzi: 
 

a.) beiskolázási hozzájárulás, étkezési hozzájárulás útján történő támogatás nyújtása, 
b.) kirándulások, eszközök és táborozások támogatása, 
c.) évközi szabadidős tevékenység finanszírozása /színház, mozi, múzeum. 
d.) fejlesztő és játszóeszközök beszerzése. 

 
Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet egyéni kérelmekre történő támogatás vagy 

költségtérítés biztosításával az alábbi módokon: 

 

e.) beiskolázási hozzájárulás, étkezési hozzájárulás útján történő támogatás nyújtása, 

f.) kirándulások, eszközök és táborozások támogatása, 

g.) évközi szabadidős tevékenység finanszírozása /színház, mozi, múzeum. 

h.) fejlesztő és játszóeszközök beszerzése. 
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ALAPÍTVÁNYI HÍRLEVÉL 

 

Az Alapítvány nyertes pályázatai a 2017. évben 

A Szerencsejáték Zrt. pályázatán 500.000.-, azaz ötszázezer forint értékben nyert adomány, 

mely a Ferencvárosi Komplex EGYMI karácsonyi ünnepségek megvalósításával, illetve az intézmény 

számára klímaberendezés beszerzésével kapcsolatos költségekre használható fel. 

 

Az Alapítvány kuratóriumi üléseinek időpontja a 2017. évben 

2017. október 26.       9.00 óra 

2017. november 07.   11.00 óra 

2017. november 16.   9.00 óra 

 

Helyszín: az alapítvány székhelyén (1095 Budapest, Gát u. 6.) 

 

Az Alapítvány kuratóriumának határozatai a 2017. évben 

1. sz. Határozat: A Tündöklő Fénysugár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

alapítvány elnöke és két kuratóriumi tagja egyhangúlag megszavazta, elfogadta. 

 

2. sz. Határozat: A Tündöklő Fénysugár Alapítvány Pénzügyi Tervét az alapítvány elnöke és két 

kuratóriumi tagja egyhangúlag megszavazta, elfogadta. 

 

3. sz. Határozat: A Tündöklő Fénysugár Alapítvány Pénzügyi Tervének előirányzat-módosítását az 

alapítvány elnöke és két kuratóriumi tagja egyhangúlag megszavazta, elfogadta. 

 

 


