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Közhasznú jelentés 
2009. évre 

     (Adatok ezer forintban szerepelnek) 
 

1. Számviteli beszámoló főbb számai  
 

Mérlegfőösszeg               2.495 
Összes közhasznúsági bevétel:  2.071  

          kiadás:  2.327 
     ráfordítás:     353 
 Éves pénzügyi eredmény:           -        256 
 Tárgyévi eredmény :          -     209    

Az alapítvány a megváltozott munkaképességűek által készített ajándéktárgyak értékesítésének 
bevétele és ráfordítása 267.000,-Ft.  
Társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 
2. Költségvetési támogatás felhasználása 

Az alapítvány a központi költségvetésből normatív támogatásban nem részesült. 
 
Az 1%-os felajánlásokból az APEH 2008-ban 567.000,-Ft-ot utalt. Ezt az összeget telekvásárlásra 
és ehhez kapcsolódó szakvélemény díjához használtuk fel. 
A 2009-ben kiutalt 557.000,-Ft felhasználására 2010-ben kerül sor. 
NCA 2008. évi működési célú pályázatán nyert összeget 2009. május 31-ig működési költségek 
fedezetére használtuk fel. (anyagköltség, bérleti díj, postaköltség, telefondíj, honlap fenntartás, 
utiköltségtérítés, reklám, hirdetés, könyvelői díj, reprezentáció) 
A Munkaügyi Központtól a foglalkoztatott béréhez és járulékához kaptunk támogatást. 
Az önkormányzattól 2009. évre kapott 160.000,- Ft-t a telek fásításához és pályázatai szakértői 
díjkifizetéséhez használtuk fel. 
 

 
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.  

  A) Pénzforgalom  
2008.  2009.   Változás 

 Nyitó pénzkészlet      396  2.043 
Ebből tartozás      -350   
 Együtt           46  2.043 

  
 Bevételek 
 APEH 1 %-os kiutalás      567     556 
 Támogatás Alapítótól       -                     500 
  önkormányzattól      160     160 
  Munkaügyi Központtól         -                       99   
  vállalkozásoktól       215       - 

 magánszemélyektől        97                   12 
 Pályázati úton nyert támogatás             3.189     260 
  Ebből NCA – tól      980 - 
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   AVOP-tól   2.122     -   
 Közhasznú bevétel    1.241    378 
 Kamat             3        106 
 Vállalkozás bevétele                     -    267          
 Összes bevétel                      5.472            2.338  42,7 % 
  
 Kiadások 
 Anyag- és anyagjellegű szolgáltatás     332    434 
 Személyi jellegű kifizetések      232    380 
 Egyéb szolgáltatások     2.110             1.207  
 Szervezet által nyújtott támogatás      234    143 
 Felhalmozási kiadások       567    525    
  Összes kiadás     3.475            2.689  77,4 % 
 Ebből vállalkozói célú         -   
  Pénzkészlet 2008.12.31.-én   2.043  1.692 
        
 
A bevételek csökkenésében lényeges változást az AVOP 3.5.2/2006.évi pályázaton nyert támogatás 75 %-
át, utófinanszírozás miatt 2008-ban kaptuk meg. 
Az NCA-tól 2009-ben nem nyertünk működési célú támogatást. 
Csökkent az alapítvány saját bevétele, csökkent a vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatás 
is. 
Az alapító okirat módosításával bővült a célcsoportok köre, így növelni kellett az alapítói vagyont is. 
A kiadások között növelő tényezőként jelentkeztek a november 1-től foglalkoztatottunk bére és járulékai, 
és a vállalkozói tevékenység kiadásai. 
A tárgyidőszakban nem volt oktatás, így annak kiadásai sem jelentkeztek. 
Egyébként a csökkenő források miatt az alapítvány a szolgáltatásaiban is takarékosságra kényszerült. 
 
B) Kimutatás az alapítvány  vagyonának alakulásáról  
 

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás 
Saját tőke 2.704 2.495 - 209 
Ebből induló tőke 500 500 - 
Tőke változás - 273 2.204 2.477 
Tárgyévi eredmény kh.tevékenységből 2.477 - 209 - 2.686 
                                Vállalkozásból - 0 0 

 
Tárgyévi eredményre ható tényezők 
 Bevételek csökkenése    - 3.134 
 Kiadások csökkenése    +   744   
 (felhalmozási kiadások nélkül ) 
 Elszámolt értékcsökkenés növekedése  -   391 
 Készletérték növekedése    +    95   
 

C) Tárgyi eszközök  értéke 2008. 12.31-én  2009.12.31-én  ezer forintban  Vált. 
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Bruttó érték:    1.805   2.330   
Nettó érték          661                 708    
 

 2009. évben beszerzett tárgyi eszközök értéke: 525.000,-Ft 
 

4) Cél szerinti juttatás kimutatása 
 

Természetbeli támogatás 
- Képzés támogatása       3 fő   97 
- SM betegeknek          6 fő                 10  
- SM szervezet          4. 

 - Gyermekek táboroztatásához támogatás   2 fő                  10 
 - Gyermeknapi rendezvény       10 
 - Aranykulcs fesztivál támogatása      12 
          Összesen:      143  
 
 

5) Központi költségvetési szervektől kapott támogatások 
 

2008.     2009. 
 

 - APEH az 1%-os felajánlásokból kiutalt összege:        567        556 
 - Munkaügyi Központtól           -        99 
 - Kulcsi Önkormányzattól         160                 160   

    Összesen:       727       815 
 

Pályázati támogatások 
- Az NCA-tól (ebből 2007-ben, 230.000,-Ft)      980      - 
-    AVOP-ból LEADER utófinansz.                2.122      - 
-    Egyéb szervezetektől                      87        260 
     Összesen:              3.189                260 
  

6) Vezető tisztségviselők tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 
Utazási költségtérítést 3 főnek fizettünk 8 db bizonylaton összesen 39.725,- Ft értékben. Ezen 
felül más résztvevőkkel együtt, mint szervezők, segítők részesültek a rendezvényeken nyújtott 
szolgáltatásokból. 

  
7) Szakmai beszámoló 

• Működtetjük az SM Klubot. Alapítvány segítséget nyújt a szükség szerinti 
személyszállításhoz, a klubfoglalkozások szervezéséhez, valamint a kulcsi klinikán történő 
rekreációjukhoz. Májusban rendezvényünk volt az SM világnapja alkalmából a Kulcsi 
Faluházban. 

• A  Vöröskeresztes Klub a hagyományos feladatain ívül részt vesz az alapítvány munkájában, 
a faluközösség építésében, és a környezet szépítésében. Gyalogló nap megszervezése a 
KUBAK Egyesülettel. Karácsonyi adomány dec. 24-én Székesfehérváron gyűjtöttek a kulcsi 
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szervezetnek és így 15 hátrányos helyzetű család kapott támogatást. Véradást kétszer 
szervezett 30-33 fő részvételével.   

• Pályázatot készítettünk az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületével közösen, a 
kulcsi telek nonprofit célú hasznosításához. Terv a Rekreációs Agroturisztikai Központ 
létrehozása. A pályázatot vitatható okból elutasították. Lehetőség szerint újra pályázunk. 

• Módosítottuk az alapító okiratunkat, erről még bírósági végzés nem született. 
• 37 fővel részt vettünk a kulcsi május 1-i Retro felvonuláson és majálison. 
• A község Gyermeknapi rendezvényét 10.000,- Ft természetbeni juttatással segítettük. Két 

gyermekek táboroztatásához nyújtottunk 9.600,-t értékben segítséget, akiknek a tábor igen 
nagy élmény volt. 

• Házigazdái voltunk az NSZI multiplikátor pedagógusi továbbképzésének, remélve, hogy 
községünk és alapítványunk jó hírét vitték el szerte az országban. 

• Szeptemberben tartottuk meg az immár hagyományossá váló „Civil etűd” rendezvényünket. 
Célja az 9önkéntesek, támogatók és minden érdeklődő résztvevő tájékoztatása az 
alapítványunk tevékenységéről. Köszöntésük kulturális programmal, Tóth Vera fellépésével, 
Péczi Eszter  és Rendl Izabella jelenetével, majd Csuhainé Erzsike versén, Liditt Margit és 
Böttger Antal lelkész úr gondolatain keresztül élhettük át a szeretet és a szerelem 
sokszínűségét és fontosságát. 

• Novemberben rendeztük meg az 5. „Bazsikám, Édes…” sütőversenyt és az ezt követő 
Vanilia Bált 87 fővel. 

• Dolgoztunk a Kulcsos Fal frissítésén, majd megszüntetésén, lopások, és rongálások miatt. 
• A buszfordulónál mézeskalács házikót állítottunk az önkormányzat segítségével, a 

dekorációban az óvónők és a közmunkások segítettek. Adventi koszorú és 3 égősor is 
díszítette a teret. A két db fenyőfát mézeskaláccsal díszítettük. 

• 10.000,-Ft-al támogattuk a nyári tánctábort, 10.000,-Ft-al kedveskedtünk az óvodának a 
karácsonyi rendezvényükhöz. 

• Díszfa-csemetét, rózsákat ültettünk és gondoztuk folyamatosan a buszfordulónál. 
• A közös telkünkön rendszeresen vágtuk a füvet és locsoltuk a fákat. 
• Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete karácsonyi rendezvényének 

szervezésében és a rendezvényen is részt vettünk a Civilek Házában. 
• Kapcsolatba kerültünk a Pálhalmai Agrospeciál Kft-vel, és az általuk termelt levendulát 

megvásároltuk további feldolgozásra. (morzsolás önkéntesekkel) 
• Termékfejlesztés, mintadarabok készítése (ld. katalógus) 
• Értékesítés: Tökfesztivál, Magyarok Szövetsége vására, Luca napi vásár, Városi piac, Rudas 

Középiskola, Rosti Pál Gimnázium, Ibolya Virág 
 
Ezen feladatokat 19 állandó önkéntes (beleértve a kuratórium tagjait is) mintegy 2000 órai 
munkájával,valamint 2009. novembere óta 1 fő foglalkoztatottunk tevékenységével végeztük el. 
 
Kulcs, 2010-04-26. 
 
                                                                                                                  Németh Adél Ildikó sk. 

                                                                                                                           Kuratórium elnöke 
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