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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A végzett közhasznú tevékenységek: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális
tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.
A tevékenységek nagyságrendje változó, mindig az adott felmerült feladat és az erőforrásaink függvénye.
Az idei esztendőben nem sikerült pályázatot nyernünk. Folytattuk a Ludotéka Nagycsaládosok Ferencvárosi
csoportjával az együttműködésünket, az általuk rászoruló, hátrányos helyzetű családoknak összeállított
csomagok postaköltségét, valamint az egyedi gépkocsival történő kiszállítását folyamatosan finanszíroztuk.
Az "Efrata Alapítvány a Hajléktalanokért" szervezettel együttműködési szerződést kötöttünk, ennek keretében
fővárosi hajléktalanok ellátását 1 800 eFt-al támogattuk.
A Sopron környéki Szociális étkeztetési programot is támogattuk.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Ludotéka Ferencváros csomagküldésének támogatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Ludotéka Ferencváros csomagküldésének támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Rászoruló családok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 700

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Ludotéka Ferencváros Nagycsaládos csoport által összeállított, rászoruló rétegeknek szánt csomagok
postaköltségét vállaljuk már fel évek óta (90 db postai csomagot adtunk fel 214 eFt értékben), valamint
személygépkocsik üzemanyag térítését vállaltuk ilyen csomagok eljuttatásának támogatásaként (40 körüli
csomagot küldtünk el 10 eFt költséggel)

2.2. Efrata Alapítvány a Hajléktalanokért támogatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Efrata Alapítvány a Hajléktalanokért támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fővárosi rászorulók, hajléktalanok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 125

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Együttműködésünk keretében vállaltuk, hogy havonként 150 eFt-al támogatjuk az étkeztetési programjukat,
aminek eredményeként naponta 125 fővel tudta növelni a támogatottak körét.

2.3. Sopron környéki szociális támogatási program
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Sopron környéki szociális támogatási program

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hajléktalan, nyomorgó lakosok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az éve elején még a tavalyi támogatásunk maradékából Sopron környéki rászorulóknak hideg
élelmiszercsomagok kerültek kiosztásra több alkalommal is.
Az év végi támogatásunkból, mivel a meleg étel biztosítását a Soproni városi szociális ellátó rendszere
biztosította, tartós élelmiszerre a járványveszély miatt vásárlási utalványokkal támogatást biztosítottunk.
Egész évben erre összesen 442 eFt-ot fordítottunk.

2.4. Családsegítővel való együttműködés

Közhasznú tevékenység megnevezése: Családsegítővel való együttműködés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Székesfehérvári, Pérfürdői családsegítő kliensei

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Nagyságrendileg 20 alkalommal a családsegítők a hozzájuk forduló, rászoruló klienseiknek az általunk
biztosított pénzügyi keret terhére különféle segítségeket nyújtottak. Ezek elsősorban élelmiszer és
gyógyszeradományok voltak. Erre a célra összesen 82 eFt támogatást nyújtottunk.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Ludotéka csomagszállítására 281 214

Baglaspusztai cigány programra 0 0

Hajléktalanok ellátására (Soproni szociális program) 505 442

Családsegítőkkel való együttműködés 97 82

Alkalmilag elénk kerülő rászorulók támogatása 1 584 1 601

Efrata Alapítvánnyal együttműködve hajléktalanok étkeztetése 1 530 1 800

Gyermek-kamasz táborozás támogatása 300 448

Szentantalfai ifjúsági táborhely támogatása 2 400 7 600

Összesen: 6 697 12 187

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Nem kaptak a tisztségviselők semmiféle juttatást. 0 0

Összesen: 0 0
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 10 094 12 321

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

669 729

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 9 425 11 592

H. Összes ráfordítás (kiadás) 10 082 12 297

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 082 12 297

K. Adózott eredmény 12 24

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   
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