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Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 
Kistelek, Rózsa utca 3. 

 

Előterjesztése 

 
amely készült Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2016.05.18-i kuratóriumi ülésére. 
 

1./ Az elnök beszámolója 

 

 

A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2015. évi élete rendkívül mozgalmas volt. Az önkéntesek 

mindig újabb és újabb ötletekkel adták  az újabb feladatokat. 

Az alapítvány több pályázatának is sikeres elbírálása volt, amely új programok megvalósítását tették 

lehetővé és szükségessé. 

Folyamatosan minden héten beszélgetésre és jógázásra hívja Ilike önkéntesünk a Napsugár Otthonban 

élő idős embereket, amelyről utána napokig beszélgetnek az élménybeszámolókat tartanak. 

Kreatív csoport munkáját segítik sok, sok ötlettel  Icuka ügyes kezei, valamint az alkotni vágyó 

önkéntesek. 2015-ben 30 önkéntes segítette az alapítvány munkáját, a szórakoztatás területén is, mint 

énekesek, táncosok, citerások stb.. 

Az alapítvány február hónapban részt vett a Napsugár Otthon valamennyi telephelyén a farsangi 

rendezvényeken és apró ajándékkal kedveskedett. 

2015. februárban az alapítvány önkéntesei részt vettek a város által szervezett farsangi mulatságon, 

ahol a kulturális csoporttal jelmezbe öltözve kapcsolódtunk be   a Kistelek város forgatagába, közben 

koccintottunk a barátság kelyhével. 

2015. július 25-én a Napsugár Otthon fennállásának 20. évfordulójának megrendezésében vett részt az  

alapítvány. Az  egybegyűlteket Kerepeczki Magdolna mb. Igazgató Asszony és Dr Berta Árpádné az 

alapítvány alapítója köszöntött.  A rendezvényen közel száz fő  vett részt, amelyen kulturális 

programmal készültek az önkéntesek. Az alapítvány támogatta a résztvevők megvendégelését,  

ásványvíz, pogácsa , gyümölcsök és sültek kerültek az astalra.  

A nyáron gyümölccsel, üdítővel támogatta az alapítvány a napsugár otthonban élők étrendjeit. 

Októberben ismét bekapcsolódtunk Kistelek Város életébe a megrendezett gasztronómiai fesztiválon, 

harmincöt fővel vettünk részt. 

Novemberben a Napsugár Otthon konyháit támogatta az alapítvány élelmiszer adománnyal, melyet 

2015. évben többször is megtett gyümölcsökkel és egyéb élelmiszerekkel, így az ellátottaknak 

lehetősége van egy kicsit otthonosabb ételek elfogyasztására is. 

2015. november 14-én a Szociális munka napja alkalmából rendezett munkaértekezleten a Napsugár 

Otthon valamennyi telephelyéről, valamint a megyei szociális intézmények küldötteit  vendégül látta 

az alapítvány. 

Karácsony alkalmából az alapítvány önkénteseiből álló citerazenekar  a Citerabarátok köre műsorral 

kedveskedett a Napsugár Otthon lakóinak, ahol közösen énekelték a karácsonyi dalokat. Az alapítvány 

jóvoltából az intézmény kreatív foglalkozásainak alapanyagait biztosította, valamint karácsonyi 

ajándékkal lepte meg az otthon 800 lakóját adomány formájában, a Napsugár Otthon valamennyi 

telephelye részére.  

Az alapítvány működése során biztosítja az általa támogatott egyének aktivitását, azzal, hogy 

lehetőséget ad képzőművészeti, irodalmi, gasztronómiai alkotásainak megvalósítására, biztosítva ezzel 

gondozottaink szabadidős foglalkoztatását, valamint elősegíti az egyének önértékelését, 

hasznosságtudatának kialakítását. Az alapítvány működésével rámutat arra, hogy az ellátottaink 

milyen sokszínű és értékes tagjai az őket körülvevő közösségnek.  A támogatással a tevékenységekhez 

különböző alapanyagokat, eszközöket jutatott az alapítvány a hozzá tartozó csoportoknak.  A  

támogatás segítségével a  különböző településeken élő más közösségeknek mutattuk  meg saját 
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munkáinkat és eredményeinket, azáltal, hogy a támogatott csoportok bemutatták tehetségüket, 

tudásukat.  Ezáltal csökkent az előítélet a társadalom részéről, azok irányába, akik intézményi 

körülmények között élik életüket. A számítástechnikai eszközök segítségével lehetőség adódott az 

ellátottak elszigetelődésének megakadályozására, mivel a technika által kitekinthettek a világ 

eseményeire, érdeklődésüknek megfelelő témában tájékozódhattak, ez által nyitottá vált a világ azok 

számára is, akik csak intézményi körülmények között élik mindennapjaikat, mivel állapotuk nem teszi 

lehetővé az otthon elhagyását.  A támogatás felhasználása segített abban is, hogy az alapítvány 

biztosítani tudja azt a feladatát is, hogy a hatásköréhez tartozó intézményekben élők életkörülményei 

javuljanak, komfort érzetük növekedjen a dekorációs kellékek biztosításával.   

Az alapítvány működését önkéntesek biztosítják. Az önkéntesek munkájával valósítható meg a 

célszerinti tevékenység teljesítése. Ez által van biztosítva a könyvelési feladatok ellátása, a szakmai 

beszámolók készítése. Önkéntes segítségével örökítjük meg a rendezvények eseményeit, valamint a 

célcsoport hozzáférését az internet világához. Az önkéntesek szervezésével és közreműködésével 

készültek a segítővásárra készített ajándékok, használati tárgyak, valamint ezek árusítása is az ő 

segítségükkel valósult meg. Önkéntesek vettek részt a Társadalmi Akciókban, mely által bemutatásra 

kerültek az irodalmi alkotások, valamint a lakókörnyezet komfortosabbá tételének kialakításában is 

segítettek. Önkéntesek munkájával valósultak meg a különféle programok, azok szervezési feladatai.   

Az alapítványunk a bentlakásos ellátást biztosító idős -, értelmileg akadályoztatott-, valamint 

pszichiátria betegségben szenvedő embereknek gondozásához nyújt segítséget. Az alapítvány 

céltevékenysége, hogy működésével, olyan programokat tudjon biztosítani az alapítvány hatásköréhez 

tartozó intézményekben lakó ellátottaknak, amelyekkel az ott lakók aktivitása, a külvilággal való 

kapcsolattartása, társadalmi esélyegyenlősége javul. Működése által hozzájuthatnak olyan 

eszközökhöz, javakhoz, amelyek segítségével a mindennapjaik hasznos elfoglaltsággal telnek, ezáltal 

növekszik a hasznosság tudatuk, önértékelésük. Ugyanakkor cél továbbá az is, hogy biztosítsa az 

otthonok lakóinak magasabb szintű ellátáshoz, gondozásához szükséges anyagi és dologi hátteret, és 

segítse az ebben közreműködő szakemberek munkáját, támogassa továbbképzéseiket, mely által az 

otthonokban élők életminősége javul. A Citerabarátok körével, még színesebb programok 

megrendezésére vált lehetőség.  

A támogatási időszakban az alapítvány több területen is támogatta a célcsoportjait. A rendezvények 

tekintetében a farsangi műsorokhoz kellékek, jelmezek vásárlását segítette, élelmiszer alapanyagokkal 

támogatta a családi napok, nyílt napok, az intézmény fennállásának 20 éves évfordulóját, a szociális 

munka napi rendezvényt.  

A szakemberek és ellátottak részére támogatta a Kreatív nap megrendezését, amely eredménye képen 

Budapesten a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon rendezett Segítő vásáron vehettünk részt 

Karácsonykor és Húsvétkor , az aktivisták által készített kézműves termékekkel, valamint az 

adományozott alapanyagokból helyi vásárt és dekorációt készíthettünk. 

Támogatta az értelmileg fogyatékkal élők sport tevékenységét azáltal, hogy a Hódmezővásárhelyen 

tartott Csongrád megyei sport verseny rendezéséhez hozzájárult, valamint az egyesületi tagdíjat 

megfizette. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületi tagdíját fizette, valamint biztosította 

Nyíregyházán XXXVIII. Speciális Országos Művészeti Fesztiválon és a Speciális Független 

Filmszemlén való részvételt. Ezenkívül támogatta az ellátottak kirándulásait  (MÁRIS tanya, 

Mártély). Egészségnap alkalmából gyümölcsöt egyéb élelmiszert szolgáltatott a résztvevőknek.  

Szervezésben segítette a pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottakat, akik Társadalmi akcióban 

vettek részt a Szegedi Pince színházban, ahol az általuk írt verseket diákok adták elő, ezzel is segítve a 

társadalmi beilleszkedésüket, az előítéletek megváltoztatását. Ugyanezzel a céllal vettek részt a 

szegedi megye házán rendezett segítő vásáron, a kézműves termékekhez az alapanyagot az alapítvány 

adományozta.  

A megvásárolt számítástechnikai eszközök segítségével lehetőség nyílt az értelmileg fogyatékos és 

pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottaknak, hogy kitáruljon a világ és az internet adta 

lehetőséggel tájékozódhatnak a világ eseményeiről. 

A komfortosabb környezet érdekében dekorációs termékeket adományozott az célcsoportoknak.  

Támogatta a Debrecenben megrendezett SZIME konferencián való részvételt szakemberek számára.  
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2/ 2015. éves Könyvelési  beszámoló  

 

 

A gazdálkodás üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is a naptári évvel azonos volt. 

A gazdálkodás  mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél
” 

szerinti mérlegsémának 

megfelelően készíti éves beszámolóját. 

Az alapítvány a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. számú melléklete „Az egyszerűsített éves beszámoló 

eredmény-kimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél” szerinti eredmény-kimutatást készíti. 

 

Bevételek:  

A közhasznú tevékenység 2015. évi bevétele: 6963 e Ft. 

 

megnevezés összeg e Ft 

  adományok:      8910 

                      Benedict alapítvány adománya 7600 

                      SCA hygiene adománya 550 

                      Bella Hungária adománya 760 

Támogatások:  1898 

                      Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közalapítvány 479 

                      Kistelek Város Önkormányzata (citerazenekar működése) célt. 450 

Pályázati támogatások  NCA működési 134 

                                      NCA  normatíva 242 

                                      Család Barát Ország 289 

                                      APEH 1 % SzJA 304 

Adományok, támogatások összesen: 10808 

Egyéb bevételek:     601 

Pénzügyi műveletek bevétele banki kamatok 376 

Célszerinti bevétel önkéntesek dekorációi 75 

önkéntes munka elszámolt bevétele 150 

Vállalkozási bevétel 0 

Elszámolt bevétel 11409 

  Az alapítványnak vállalkozási tevékenységből eredő bevétele nem volt, így a pénz betét után járó 

kamat sem minősül vállalkozási bevételnek, nem folytatott vállalkozási tevékenységet. 

  

 A közhasznú tevékenység ráfordításai: 

 

A közhasznú tevékenység ráfordításai 7280e Ft, melynek megoszlása az alábbiakban részletezve: 
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Kiadások: 

 

 

 megnevezés  összeg e Ft 

Papír-irodaszer, tooner, dekoráció, szaklapok  67 

Élelmiszer  8 

Műa evőeszközök, dekorációs kellékek  455 

Szállítási költségek, busz utiktg, szállás konferencián  76 

Továbbképzések, konferenciák citera tábor, szociális konf.  560 

Web lap előfizetés  6 

Könyvelői program,   60 

web feltöltés,  30 

tagdíjak, tanácsadói szolgáltatások: Saldo, menedzser praxis, MSMME  193 

Pályázati díjak, eper használat   39 

Szóróanyagok, színházjegy, Web készítés   136 

Alapító okirat módosítás ügyvédi díj  63 

Bankszámla kezelési költség  66 

Önkéntes tevékenység díja  150 

Használatbavételkor egy összegben elszámolt kisértékű eszközök.  383 

térítés nélkül átadott anyagok, eszközök: élelmiszerek, gyümölcsök, Hegedűs Feerenc 

vers pályázati támogatása, dekor anyagok, falvédők 
 

4970 

Pénzforgalmi kiadás összesen:  7262 

Pénzforgalom nélküli költség értékcsökkenés  18 

Költségek mindösszesen  7280 

 

A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 4.129 e Ft. 

 

A vállalkozási tevékenység nem volt, így ráfordítás sem merült fel.  

  1./Mérleg és eredmény kimutatás:  

 

A./ befektetett eszközök: 

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök nettó értéke  33 e Ft. 

Ezen belül az ingatlanok nettó értéke:    nincs ingatlan  

Az egyéb berendezések nettó értéke:     nincs egyéb berendezés 

A járművek nettó értéke:      nincs 

Befejezetlen beruházás értéke a civil szervezetnél               nincs. 

 

B./ Forgóeszközök alakulása: 

A forgóeszközök értéke   21.168 e Ft volt az év végén, mely az alábbiakból tevődik össze: 

Készletek:      0    e Ft 

Követelések:      0    e Ft 

Pénzeszközök: 21.168  e Ft, amelyből éves lekötésre  lekötött  

kincstárjegy értéke  20.000 e Ft. 

 

Követelések fő összetevői: 

vevő követelés:     0 e Ft 

elszámolásra kiadott összeg:    0 e Ft 

Az összes eszköz érték  16.431 e Ft-ról 21.201 e Ft-ra növekedett az adományok kedvező hatása, és az 

eredményes működés alapján.  
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C./ Aktív időbeli elhatárolás : 

A 2015. évi mérlegben nem mutattunk ki aktív időbeli elhatárolást. 

 

D./ Források:  

 

A saját tőke 16.267 e Ft-ról  20.396 e Ft-ra változott. 

A saját tőke összetevői az alábbiak szerint alakultak: 

         

megnevezés 2014.év e Ft 2015.év e Ft 

Induló tőke:  150 150 

Tőkeváltozás:  14845 16117 

Tárgyévi eredmény: 1272 4129 

közhasznú tevékenységből: 1272 4129 

vállalkozási tevékenységből: 0 0 

összes saját tőke: 16267 20396 

       

 

E./Kötelezettségek: 

A kötelezettségeink nem változtak az elmúlt évhez képest. Összetevői az alábbiak szerint alakult: 

 

megnevezés 2014.év e Ft 2015.év e Ft 

belföldi szállítók:  164 19 

kölcsönök:    

adó és járulék:    

munkabér fizetési kötelezettség    

összes kötelezettség 164 19 

 

F./ Passzív időbeli elhatárolás: 

A 2015. évi beszámolóban passzív időbeli elhatárolást  786 e Ft-ot mutattunk ki, a pályázati összegek 

tárgyéven túli felhasználása okán. 

A források mindösszesen 16.431 e Ft-ról 21.201 e  Ft-ra növekedett a 2015. évi eredménynek 

köszönhetően. 

3./ Közhasznúsági beszámoló: 

 

1.számú melléklet a PK 142 nyomtatvány tartalma, amely a beszámoló melléklete, az alapítvány 

megtartotta közhasznúsági fokozatát, és az adományokról továbbiakban is adhat ki igazolást a 

vállalkozásoknak. 

 

 

4./2016. évi tervek ismertetése 
 

  

Tervezett programok, beérkezett kérelmek: 

Farsangi mulatság volt februárban, melynek anyagi vonzata is volt. 

NEA-15-TF-SZ-0289  szakmai pályázatunk gyakorlati megvalósítása a beszámoló elkészültéig 

lezárásra került. 

A kistelek Város Művészetéért és Sportéletéért Közalapítvánnyal a Napsugár Otthon aulájában I. 

világháborús kiállítás és vetélkedővel egybekötött előadás került megrendezésre. 

Május végén kézműves foglalkozást tervezünk, melyre festékeket, és egyéb eszközöket kell 

beszerezni. 
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Nyáron: - kirándulás Ópusztaszerre, 

  -  családi nap rendezés, közös bográcsos főzés az ellátottakkal és a hozzátartozóikkal 

  -   szüreti mulatság ősszel, majd télapó és karácsonyi ünnepségek rendezése. 

  -   színkottás tábor 

Kérelmek érkeztek a telephelyek képviselőitől, hogy az ellátottak kényelmét, a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló eszközökre lenne szükség.  

Az ópusztaszeri otthonba nagyon tönkrementek az ülőgarnitúrák a fotelek huzatai anyagra lenne 

szükségük melyet a helyi varró megvarrna.  

A programok és kérelmek megvalósításához a 2016. évi költségvetési tervezet: 

 

bevétel kiadás 

betét kamata 500 kirándulás támogatás 250 

vállalkozói támogatás  1200 kézműves foglalkozások 500 

civil szervezet támogat. 7000 családi nap 500 

NEA működési pályázat 0 karácsonyi ajándék  2360 

NEA szakmai pályázat 0 pályázati célra 300 

Önkormányzati támogatás 550 működési kiadás 400 

NEA normatív támogatás 500 Kistelek kérelemre  500 

  Ruzsa kérelemre 300 

  Mórahalom kérelemre 300 

  Ásotthalom kérelemre 200 

  Hódmezővásárhely kérelemre 300 

  Ópusztaszer kérelemre 500 

  önkéntesek egyszeri díja 400 

  szociális munkanap 600 

  citera zenekar működésére 550 

  fuvardíj 1600 

  összes kiadás 9560 

  tartalék 190 

összesen: 9750 összesen: 9750 

 

A kuratóriumi ülés keretében is tájékoztatni szeretném a kuratórium tagjait, hogy 2016. év elején a 

költségvetés terhére 1575 e Ft került felhasználásra a pályázati kifizetéseken túl. A tájékoztatás 

folyamatos volt, hiszen a szervezés és a bonyolítás is közösen működött. 

Az alapítványhoz folyamatosan érkeznek a kérelmek  a Napsugár Otthon telephelyiről, olyan 

dolgokra, eszközökre amelyekre a költségvetés nem nyújt fedezetet. Az alapítvány új kapcsolatot 

épített ki a Johannita Rend hódmezővásárhelyi tagozatával az alapító Dr Berta Árpádné 

közbenjárásával, így adományként mézes süteményt és elektromos kórházi ágyakat kapott az 

alapítvány, de a szállítási költséget rendezni kellett. A négy raklap süteményért és a 28 db ágy 

szállításáért 1575 e Ft-ot kellett fizetni 

 

Kérem tegyék meg észrevételeiket a költségvetéssel  kapcsolatban fejtsék ki véleményüket.  
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6./2015. egyebek 

.  

2015. évi pályázatok bemutatása: 

Az alapítvány a NEA-hoz 2015. évre benyújtott pályázata a működési és a szakmai is eredményes 

volt: 

NEA-15-TF-M-0753 pályázaton  300.000.- Ft működési támogatás tette könnyebbé a programok 

megvalósítását. 

NEA-15-TF-N-0077 az adományok után kapott normatív támogatás 400.000.-Ft volt. 

A beszámoló elkészültéig az elszámolás megtörtént, melyről az elfogadó igazolás még nem érkezett 

meg. 

NEA-15-TF-SZ-0289  szakmai pályázatunk szintén sikeres volt, de a folyósítása 2016. évben valósult 

meg. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából a 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

alapján nyílt pályázatot hirdet „Családbarát Ország 2015” címmel, amely három komponensből állt.  

„C” komponens – Családbarát Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért, pályázott az 

alapítvány és CSP-CSBO-15C-22689 azonosító számon 750.000.- Ft támogatásban részesült az 

alapítvány. A programsorozat a beszámoló elkészítésekor még nem zárult le. 

A Kistelek Város Önkormányzata a citera zenekar működési költségeihez 450 e Ft célszerinti 

támogatást nyújtott, amellyel a beszámoló készülési időpontjáig az elszámolás megtörtént. Fellépések 

útiköltsége és egyhetes citerás táborban való részvétel finanszírozására került elszámolásra.  

2016. évi pályázatok: 

Az alapítványnak 2016. évre 3 db benyújtott pályázata van: 

Kistelek Város Önkormányzata képviselő testülete céltámogatásként a citera zenekar  működéséhez  

500.000.-Ft támogatást szavazott meg. 

NEA-16-M kódszámú, "Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.” című pályázati 

kiírásra benyújtott pályázat a források korlátossága miatt támogatásban nem részesült, sorban álló. 

NEA-TF-16-SZ kódszámú, "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című 

pályázati kiírásra benyújtott pályázat a források korlátossága miatt támogatásban nem részesült, 

sorban álló. 

  

 

Kistelek,2016-05-18. 
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