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Kistelek, Rózsa utca 3. 

 

Előterjesztése 

 
amely készült Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2018.05.23-i kuratóriumi ülésére. 
 

1./ Az elnök beszámolója 

 

 

A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2018. évi élete rendkívül mozgalmas volt. Az önkéntesek  

munkája  és a sikeres pályázatok megvalósítása mindig újabb és újabb a feladatokat adtak. 

A napsugár Otthon lakóiért Alapítvány működését 2017 évben 2 db pályázat segítette, amely 2018. 

március 31-án került lezárásra: 

a " NEA-TF-17-M-0398” „Esélyt teremtünk - Élet az intézményen túl”   

a „NEA-TF-17-SZ-0239” "Egyéni Másokért megújulni"- lelki egészségvédelem a segítőknek a 

megvalósítása nagymértékben áthúzódott 2018-ra. Sikeresen pályáztunk 2018. évben is NEA-TF-18-

M-0306 és a NEA-TF-18-N-1041 számú projektekkel 1.500.000.-Ft támogatást kapott az alapítvány. 

2018. első félévének rendezvényi: 

A Programunkkal nagy jelentőséget tulajdonítunk mind a szervezet, mind a dolgozók életére, mivel a 

pályázat megvalósításával csökkenthető a munkavégzés jellegéből adódó személyiségromboló hatások 

kártékony befolyása, segít megelőzni a burnout szindróma kialakulását, segíti a dolgozók 

motiváltságának szinten tartását. 

A programon való résztvevők esetében a jótékony hatásaiból nem csak a résztvevők, hanem a velük 

dolgozó munkatársak, az ellátottak és az ellátottak hozzátartozói is profitálni tudnak. 

A pályázattal az alapítvány támogatta a lelki egészség megőrzésére irányuló tevékenységeket oly 

módon, hogy a szervező munkát és a felmerülő költségeket fedezte. A programmal egy olyan 

szolgáltatás nyújtására nyílt mód, amely a kikapcsolódásra és a lelki töltődésre adott lehetőséget. A 

projekt megvalósulása lehetővé tette, hogy az alapítvány célcsoportjának igénye legyen a 

későbbiekben egy önsegítő tevékenység elindítására, melyet önkéntesek bevonásával tovább tud vinni.     

A pályázati programmal célunk, hogy a segítő foglalkozásban részt vevő szakemberek a mentálisan 

megterhelő munkájukból feltöltődjenek, lelki egészségük javuljon és mindezek hatására  munkához, a 

gondozottakhoz való viszonyuk pozitív irányba változzon. Tapasztalataink alapján a legtöbb segítő 

foglalkozású szakember egyedül nem képes, vagy nem elég motivált arra, hogy egészsége védelmébe 

érdekében részt vegyen egy tartalmas és színvonalas programon. A pályázati programunkkal ezt a 

hiányt pótoltuk. 

Lelki egészség védelmében készségfejlesztő tréningeket rendeztünk.  Célunk,  hogy a gondozó 

szakemberek kompetenciája, ön és társismerete növekedjen, mely által a munkavégzésük 

hatékonyabbá, személyiségük stabilabbá váljon. 

Az egészséges életmódhoz kapcsolódva két programot szerveztünk. Egyrészt gasztronómiai 

bemutatóval egybekötött előadást, ahol a szakember az egészséges táplálkozást mutatta be. Az 

összegyűjtött receptekből egy receptkönyv kiadásával támogattuk a résztvevőket abban, hogy munka 

mellett kevés időráfordítással is lehet egészségesen táplálkozni. Másrészt egy sport napot szerveztünk, 

amellyel a mozgás fontosságára és örömére hívtuk fel a figyelmet.  

Kulturális programként kecskeméti színház két előadására szerveztünk színházlátogatást 

A legfontosabb eredménynek azt tartjuk, hogy az alapítvány támogatásának egyik célcsoportja a 

segítőfoglalkozást végzők közül nagy létszámban részesültek a pályázati program eredményeiből. 

Színházlátogatáson részt vett 140 fő, különböző tréningeken (kommunikációs, önsimereti, konfliktus 

kezelés) 148 fő. A sportnap 66 fő részvételével zajlott. A gasztronómia bemutatóra a beküldött 

receptekből a kiadvány elkészült és a csoportok két- két kiválasztott étel elkészítésével készültek a  

záró rendezvényre, ahol 116 fő vett részt. 
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 A tervezett események megvalósítása megtörtént, a tréningek összevont napokon valósultak meg. Az 

egyéb rendezvényeinket a sportnapot, a színház látogatást és a gasztronómiai bemutatót tervünknek 

megfelelően valósítottuk meg. 

A Programunkkal nagy jelentőséget tulajdonítunk mind a szervezet, mind a dolgozók életére, mivel a 

pályázat megvalósításával csökkenthető a munkavégzés jellegéből adódó személyiségromboló hatások 

kártékony befolyása, segít megelőzni a burnout szindróma kialakulását, segíti a dolgozók 

motiváltságának szinten tartását. 

A programon való résztvevők esetében a jótékony hatásaiból nem csak a résztvevők, hanem a velük 

dolgozó munkatársak, az ellátottak és az ellátottak hozzátartozói is profitálni tudnak. 

A pályázattal az alapítvány támogatta a lelki egészség megőrzésére irányuló tevékenységeket oly 

módon, hogy a szervező munkát és a felmerülő költségeket fedezte. A programmal egy olyan 

szolgáltatás nyújtására nyílt mód, amely a kikapcsolódásra és a lelki töltődésre adott lehetőséget. A 

projekt megvalósulása lehetővé tette, hogy az alapítvány célcsoportjának igénye legyen a 

későbbiekben egy önsegítő tevékenység elindítására, melyet önkéntesek bevonásával tovább tud vinni.     

A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány pályázati programjában több alkalommal is részt vehettem. A 

rendezvények közül nehéz kiválasztani azt amelyik a legérdekesebb, mivel minden esemény 

számomra nagyon hasznos és élvezhető volt. A sport nap szervezésében, lebonyolításában  vettem 

részt, de a készülődés a feladatok összeállítása valamint a versenyzők jó hangulata magával ragadott.  

Az önismereti és konfliktuskezelési tréning szintén nagyon tanulságos volt, hiszen nem vettem részt 

még ilyen csoportmunkában. 

A gasztronómiai bemutatón sok olyan ételt kóstolhattam, amelyet a  későbbiekben családomnak is el 

tudok készíteni, hiszen az elkészített kiadvány ebben bármikor segítségemre lesz.  

A színházlátogatás külön élmény volt számomra, mivel a Kecskeméti Katona József színházban még 

nem volt alkalmam ellátogatni az előadás pedig nagyon tetszett, mert ismerős dallamok csendültek fel 

a Csárdáskirálynő előadásán.  

 

2018.második félévének rendezvényi: 

 

Az alapítvány  működése során segíti az idős emberek gondozását, kulturális tevékenységét, 

pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők rehabilitációs, aktivitást megőrző és sport tevékenységét. Jelen 

pályázattal a működéséhez szükséges költségeket kívánja fedezni. A folyamatos működés és a kitűzött 

célok teljesítése érdekében tevékenysége során felmerülő költségek a fogyatékos személyek 

rendezvényekre való eljutása, nevezési díjak, utaztatás, szállás, étkezés költsége, sport eszközök 

vásárlása. Az idős emberek, pszichiátriai betegek aktivitás megőrzésére irányuló kreatív 

tevékenységek anyagköltsége, kirándulások költsége, esélyegyenlőség biztosítása érdekében segítő 

vásárokon, kulturális programokon való részvétel. A pályázat általi összegből az adminisztrálásához, 

rendezvények lebonyolításához, meghívók, kiadványok készítéséhez szükséges eszközöket vásároltuk 

meg. A tevékenységek a programok nyilvánosságra hozatala az alapítvány weblapjának működtetési 

költségeit is biztosította. A kiterjedt tevékenységi kör megnövekedett adminisztrációs terheket ró az 

alapítványra, sajnos a létszám szükségletet nem tudtuk megvalósítani. Az önkéntes Citera Barátok 

körének egy hetes zenei táborban való részvételét tudtuk biztosítani, az oktató díjazásával. A citerások 

jó hangulatot teremtenek a bentlakásos otthonban élő idős emberek részére, gyakran működik az 

együtt éneklés ezeken a délutánokon. A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány tevékenységét 

Kisteleken és térségében, valamint a Napsugár Otthon telephelyein fejti ki. Az alapítvány  működése 

során segíti az idős emberek gondozását, kulturális tevékenységét, pszichiátriai betegek, fogyatékkal 

élők rehabilitációs, aktivitást megőrző és sport tevékenységét. A pályázat által támogatott összegből 

valósítottuk meg az adminisztrálásához, rendezvények lebonyolításához, meghívók, kiadványok 

készítéséhez (irodaszerek, színes nyomtató, ) szükséges eszközök megvásárlását.   

Az alapítvány  működése során segíti az idős emberek gondozását, kulturális tevékenységét, 

pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők rehabilitációs, aktivitást megőrző és sport tevékenységét. Jelen 

pályázattal a működéséhez szükséges költségeket kívánja fedezni. A folyamatos működés és a kitűzött 

célok teljesítése érdekében tevékenysége során felmerülő költségek a fogyatékos személyek 
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rendezvényekre való eljutása, nevezési díjak, utaztatás, szállás, étkezés költsége, sport eszközök 

vásárlása. Az idős emberek, pszichiátriai betegek aktivitás megőrzésére irányuló kreatív 

tevékenységek anyagköltsége, kirándulások költsége, esélyegyenlőség biztosítása érdekében segítő 

vásárokon, kulturális programokon való részvétel. A pályázat általi összegből az adminisztrálásához, 

rendezvények lebonyolításához, meghívók, kiadványok készítéséhez szükséges eszközöket vásároltuk 

meg. A tevékenységek a programok nyilvánosságra hozatala az alapítvány weblapjának működtetési 

költségeit is biztosította. A kiterjedt tevékenységi kör megnövekedett adminisztrációs terheket ró az 

alapítványra, sajnos a létszám szükségletet nem tudtuk megvalósítani. Az önkéntes Citera Barátok 

körének egy hetes zenei táborban való részvételét tudtuk biztosítani, az oktató díjazásával. A citerások 

jó hangulatot teremtenek a bentlakásos otthonban élő idős emberek részére, gyakran működik az 

együtt éneklés ezeken a délutánokon. A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány tevékenységét 

Kisteleken és térségében, valamint a Napsugár Otthon telephelyein fejti ki. Az alapítvány  működése 

során segíti az idős emberek gondozását, kulturális tevékenységét, pszichiátriai betegek, fogyatékkal 

élők rehabilitációs, aktivitást megőrző és sport tevékenységét. A pályázat által támogatott összegből 

valósítottuk meg az adminisztrálásához, rendezvények lebonyolításához, meghívók, kiadványok 

készítéséhez (irodaszerek, színes nyomtató, ) szükséges eszközök megvásárlását.  Vásárolni tudtunk 

egy használt színes másolót, amely a dekorációknál nagy segítséget nyújt. 

 

Pályázaton kívüli adományok: 

 

Az alapítvány működését segítő vállalkozói és magánszemélyi adományok is voltak 2018-ban 9730 e 

Ft összegben. Az adományokból vásároltunk faházat, kerti asztalt padokkal sizzix nyomó gépet, 

ágyakat matraccal,  éjjeli szekrényeket, projektort, fénymásolókat a fejlesztő foglalkoztatásban 

dolgozók részére munkaruhát és ezen felül megtakarítás is keletkezett.  

 

 

2/ 2018. 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 egyesület a  479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. számú melléklete „Az egyszerűsített éves 

beszámoló eredmény-kimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél” szerinti eredmény-

kimutatást készíti. 

A számviteli politika főbb vonásai:  

A civil szervezet könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg. A kialakított számviteli 

politika a 2000. évi C. tv előírásaira, alapelveire épült. Az eredmény kimutatás elkészítése összköltség 

eljárással történik. A 100 e Ft alatti eszköz beszerzési költségét azonnal értékcsökkenési leírásként 

számoljuk el. 

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden információ és adat, amelynek elhagyása, 

vagy téves bemutatása valótlan torz képet mutatna be az egyesületről.  

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a 

belátható jövőben is fenn tudja tartani a működését, folytatni tudja a tevékenységét, nem várható a 

működés beszüntetése vagy bármilyen okból a jelentős csökkenése. 
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A civil szervezetnél jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések 

során, egy adott üzleti évet érintően ( évenként külön-külön) feltárt hibák és kihatások – eredményt, 

saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege (előjeltől független) összege meghaladja a 

mérleg főösszeg 2 %-át, de az nem éri el az egymillió forintot, akkor az egymillió forint. 

Az egyesület a számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 

alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a szervezet beszámolója reálisan mutatja az alapítvány jelenlegi 

vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövő tervek is kirajzolódnak. Az alapítvány 

beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében, közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredmény-kimutatással teljesíti. 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 

számlákat al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezéseit a számlatükörbe fogja össze. 

A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény 

előírásai szerint vezesse. 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. 

A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. 

Rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatja, melyek nincsenek összefüggésben 

a szokásos alaptevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A 

gazdasági események felülvizsgálata során kell eldönteni, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások, 

illetve rendkívüli bevételek közé átvezetni. 

Alkalmazott értékelési eljárások:  

Az egyesület a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 

Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen, értékcsökkenési leírással 

csökkentve szerepelnek a mérlegben. 

A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a 

civil szervezet működésében. 

Az értékcsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök bruttó értéke után lineáris módszerrel történik. Az 

értékcsökkenési leírás a használatba vétel (aktiválás) napjától kerül elszámolásra. A 100 e Ft alatti 

eszköz beszerzési költségét azonnal értékcsökkenési leírásként számoljuk el. 

Ha a működés szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra 

kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben lényeges változás 

következett be terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni. 

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
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Analitikus nyilvántartást vezet az alapítvány a vevői követelésekről a szállítói tartozásokról. A két 

vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és 

passzívidőbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 

A pénzeszközök közül a pénzforgalmi számla 2018. december 31.-i záró állománya a banki kivonattal 

egyező, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel megegyező. 

A rövidlejáratú követelések és kötelezettségek értékelése könyvszerinti értéken történik. 

A civil szervezet a gazdálkodásában 2018. évben sem az ellenőrzés sem az önellenőrzés során nem 

tártak fel az eredményt az eszközök és források. 

 

Bevételek:  
 

A közhasznú tevékenység 2018. évi bevétele: 17.771 e Ft. 

 

megnevezés összeg e Ft 

  adományok:     9730 

                      Benedict alapítvány adománya 8900 

                      Első Lions Club 600 

                      Probart Kft 30 

                      Védett Műhely,  50 

                      Magánszemélyek adománya  150 

Támogatások: 3262 

                      Kistelek Város Önkormányzata (citerazenekar működése) célt. 400 

Pályázati támogatások  NEA működési elhatárolt előző évi  15 

                                      NEA  szakmai elhatárolt előző évi  959 

                                      NEA működési 2018. évi 1000 

                                      APEH 1 % SzJA 388 

                                      NEA  normatíva  2018. évi 500 

Adományok, támogatások összesen: 12992 

Egyéb bevételek:  4779 

Pénzügyi műveletek bevétele banki kamatok 25 

Kulturális előadások szervezése 380 

Kötelezettség leírása elévülés miatt 3 

Közérdekű önkéntes munka   4862 óra 4371 

Elszámolt bevétel 17771 

  Az alapítványnál 2018. évben 24 fő önkéntes vállalt munkát  4862 óra teljesítéssel. Részben a 

programok, kirándulások, múzeum látogatások, az ellátottakkal beszélgetések és főként a citerások 

önként vállalt órái. Az alapítványnak vállalkozási tevékenységből eredő bevétele nem volt , így a pénz 

betét után járó kamat sem minősül vállalkozási bevételnek. A szabad pénzeszközök betétbe, 

értékpapírba való elhelyezésére 2018-ban nem volt lehetőség, így a megtakarítás holt tőkeként 

működött, amely nem az alapítvány érdekeit szolgálta. 

 A közhasznú tevékenység ráfordításai: 

 

A közhasznú tevékenység ráfordításai 14.718 e Ft, melynek megoszlása az alábbi táblázatban kerül 

részletezésre. 
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Kiadások: 

 

 

 megnevezés  összeg e Ft 

Papír-irodaszer, tooner, dekoráció, szaklapok  168 

Élelmiszer  363 

Műa evőeszközök, dekorációs kellékek, egyéb anyag  1173 

Szállítási költségek, busz utiktg, szállás konferencián  423 

Továbbképzések, konferenciák citera tábor, szociális konf. bérleti díj  416 

Web lap előfizetés  8 

Kulturális szolg. színházbérlet, múzeumi-tropikárium belépők , bábműsor  575 

web feltöltés,  60 

tagdíjak, tanácsadói szolgáltatások: Saldo, menedzser praxis, MSMME  63 

reprezentáció   179 

Bankszámla kezelési költség  117 

Önkéntes tevékenység díja  4698 

Használatbavételkor egy összegben elszámolt kisértékű eszközök.  1898 

Egyéb szolgáltatások igénybevétele, nevezési díj stb  133 

térítés nélkül átadott anyagok, eszközök: élelmiszerek, gyümölcsök  pályázati támogatása, 

dekor anyagok, falvédők 
 

4317 

Pénzforgalmi kiadás összesen: 14591 

 Pénzforgalom nélküli költség értékcsökkenés  127 

Költségek mindösszesen 14718 

  

A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 3.5053 e Ft. 

 

A vállalkozási tevékenység nem volt így ráfordítás sem merült fel .  

tevékenység összes eredménye:    3.053 e Ft.  

 1./Mérleg és eredmény kimutatás:  

 

A./ befektetett eszközök: 

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök nettó értéke  524 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   32.305 e Ft volt az év végén, mely az alábbiakból tevődik össze: 

Készletek:      0    e Ft 

Követelések:      0    e Ft 

Pénzeszközök: 32.305  e Ft, amelyből éves lekötésre  lekötött  

kincstárjegy értéke  0 e Ft. 

 

Követelések fő összetevői: 

vevő követelés:     0 e Ft 

elszámolásra kiadott összeg:    0 e Ft 

Az összes eszköz érték 30.978  e Ft-ról 32.944 e Ft-ra növekedett az adományok kedvező hatása, és az 

eredményes működés alapján.  

 

 

 

C./ Aktív időbeli elhatárolás : 
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A 2018. évi mérlegben 115 e Ft aktív időbeli elhatárolást mutattunk ki . 

 

D./ Források:  

 

A saját tőke 29.876 e Ft-ról  32.929 e Ft-ra változott. 

A saját tőke összetevői az alábbiak szerint alakultak: 

      

megnevezés 2017.év e Ft 2018.év e Ft 

Induló tőke:  150 150 

Tőkeváltozás:  23838 29726 

Tárgyévi eredmény: 5888 3053 

közhasznú tevékenységből: 5888 3053 

vállalkozási tevékenységből: 0 68 

összes saját tőke: 29876 32929 

       

E./Kötelezettségek: 

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

 

megnevezés 2017.év e Ft 2018.év e Ft 

belföldi szállítók:  128 15 

kölcsönök:    

adó és járulék:    

munkabér fizetési kötelezettség    

összes kötelezettség 128 15 

 

F./ Passzív időbeli elhatárolás: 

 

A 2018. évi beszámolóban passzív időbeli elhatárolást nem mutattunk ki, a pályázati összegeket  

tárgyéven belül felhasználtuk. 

A források mindösszesen 30.978 e Ft-ról 32.944 e  Ft-ra növekedett a 2018. évi eredménynek 

köszönhetően. 

 

3./ Közhasznúsági beszámoló: 

 

 

1.számú melléklet a PK 442 nyomtatvány tartalma, amely a beszámoló melléklete, az alapítvány 

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

vállalkozásoknak. 

 

4./2019. évi tervek ismertetése 
  

Tervezett programok, beérkezett kérelmek: 

A városi farsangi mulatságon februárban volt az alapítvány nem vett részt, a Napsugár Otthonban 

megrendezett farsang nagyon jól sikerült. 

NEA-19-TF-Ö-V- működési és szakmai pályázatunk sikeresen záródott 3.300 e Ft támogatást kap a 

szervezet. A pályázat témája a működés volt 1.300 e Ft és egy erdélyi szakmai út 2.000 e Ft. 

Június elején az idősek részére játékos vetélkedőt tervezzünk megvalósítani, melyen a Napsugár 

Otthon három idősek otthonának lakói vennének részt.  

. 



 
N a p s u g á r  O t t h o n  L a k ó i é r t  A l a p í t v á n y  

 
Oldal: 8 

Májusban az intézmények dolgozói számára a kihívás napjára emlékezve sportos vetélkedőt 

szervezünk 160 fő részvételére számítunk. 

Nyáron: - kirándulás Ópusztaszerre, 

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

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

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

eltöltését szolgáló eszközökre lenne szükség.  

.  

A programok és kérelmek megvalósításához a 2019. évi költségvetési tervezet: 

 

bevétel kiadás 

betét kamata 0 kirándulás támogatás 300 

vállalkozói támogatás  1200 kézműves foglalkozások 500 

civil szervezet támogat. 7000 családi nap 500 
NEA_TF-19-Ö-V 3300 karácsonyi ajándék  2360 
NEA-TF-19-N 100 pályázati célra 300 

Önkormányzati támogatás 300 működési kiadás 400 

1% 390 továbbképzések 300 

  Kistelek kérelemre  500 

  Ruzsa kérelemre 300 

  Mórahalom kérelemre 300 

  Ásotthalom kérelemre 200 

  Szeged kérelemre 300 

  Ópusztaszer kérelemre 500 

  önkéntesek egyszeri díja 400 

  szociális munkanap 600 

  citera zenekar működésére 600 

  fuvardíj 1600 

  összes kiadás 9960 

  tartalék 2330 

összesen: 12290 összesen: 12290 

 

A kuratóriumi ülés keretében is tájékoztatni szeretném a kuratórium tagjait, hogy 2018. év elején a 

költségvetés terhére számítógépek, sütemények, dekorációs anyagok kerültek beszerzésre. A 

tájékoztatás a kuratóriumi tagok részére 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.  

 

Kérem tegyék meg észrevételeiket a költségvetéssel  kapcsolatban fejtsék ki véleményüket.  

5. megtakarítások betétbe elhelyezése 

Tájékoztatom a kuratórium tagjait, hogy a lekötött pénzeszköz lekötési ideje már korábbi évben lejárt, 

melynek a lekötéséről 2018-ban próbáltam intézkedni sajnos civil szervezet nem vásárolhat 

kincstárjegyet. 
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6. egyebek 

 

2018. évi pályázatok bemutatása: 

NEA-18-TF-M-0306 pályázaton  1.000.000.- Ft működési támogatás tette könnyebbé a programok 

megvalósítását, 2019. évre elhatárolás nem volt. 

NEA-18-TF-N-0049 az adományok után kapott normatív támogatás 500.000.-Ft volt, a tárgyévben 

felhasználásra került. 

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

meg. 

A Kistelek Város Önkormányzata a citera zenekar működési költségeihez 400 e Ft célszerinti 

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

útiköltsége és egyhetes citerás táborban való részvétel finanszírozására került elszámolásra.  

2019. évi pályázatok: 

Az alapítványnak 2019. évre 1 db benyújtott pályázata van, mivel összevonásra került a működési és a 

szakmai pályázat.: a döntés alapján 3.300 e Ft érkezik a számlánkra. 

Kistelek Város Önkormányzata képviselő testülete céltámogatásként a citera zenekar  működéséhez  

300.000.-Ft támogatást szavazott meg. 

2018. évi pályázatok: 

2018. évben is NEA-TF-18-M-0306 működési támogatás 1.000.000.- Ft és a  

NEA-TF-18-N-1041 számú projektekkel.500.000.-Ft támogatást kapott az alapítvány. 

 

 

Kistelek, 2019-05-21. 

 

 

 
Szalai Józsefné 

kuratórium elnöke 

 


