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         ----------------------------------- 

                                 egyéb szervezet vezetője 

          (képviselője) 

A 2011.  ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 

          Adatok E FT- ban 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 



helyesbítései 

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)  901  324 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0  0 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 901  324 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0  0 

B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 8 759  599 

I. KÉSZLETEK 0  0 

II. KÖVETELÉSEK 14  47 

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0  0 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 8 745  552 

C. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 9 660  923 

D. Saját tőke (14-19. sorok) 7 213  485 

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 0  0 

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 8 261  7 213 

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0  0 

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0  0 

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 

TEVÉKENYSÉGBŐL) 
-1 048 

         -6 

728 

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0  0 

E. Céltartalékok 0  0 

F. Kötelezettségek 2 447  438 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 447  438 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  9 660  923 

 

 

A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA  

          Adatok E FT-ban 

A tétel megnevezése 
Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései 

Tárgyév 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele  21 363  4 488 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 500  2 114 

   a) alapítótól 0  0 

   b) központi költségvetéstől 1 438  2 094 

   c) helyi önkormányzattól 30  20 

   d) egyéb 32  0 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 19 844  1 661 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0  0 



4. Tagdíjból származó bevétel 0  0 

5. Egyéb bevétel 19  713 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele  0  0 

C. Összes  bevétel (A+B) 21 363  4 488 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai  22 411  11 216 

1. Anyagjellegű ráfordítás 9 237  5 584 

2. Személyi jellegű ráfordítás 11 830  5 005 

3. Értékcsökkenési leírás 758  620 

4. Egyéb ráfordítások  586  7 

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  0 

6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0  0 

1. Anyagjellegű ráfordítás 0  0 

2. Személyi jellegű ráfordítás 0  0 

3. Értékcsökkenési leírás 0  0 

4. Egyéb ráfordítások  0  0 

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  0 

6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 

F. Összes ráfordítás (D+E) 22 411   

G. Adózás előtti eredmény (B-E) -1 048  -6 728 

H. Adófizetési kötelezettség 0  0 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0  0 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -1 048  -6 728 

Tájékoztató adatok 

A. Személyi jellegű ráfordítások 5 005 

1. Bérköltség 3 518 

   ebből: - megbízási díjak 1 620 

              - tiszteletdíjak 0 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 728 

3. Bérjárulékok 759 

B. Szervezet által nyújtott támogatások 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

Név Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület 

Székhely Bonyhád, Fáy lakótelep 34. 

Bejegyző határozat száma - 

Nyilvántartási szám Pk.60.098/2003. 

Képviselő neve Herceg Andrea 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
 A kistérség lakosságának szociális állapotát veszélyeztető, ill. javítandó tényezők felmérése, az 

adatok elemzése. 
 Javaslattétel a kistérség szociális problémáinak megoldására. 
 A családi életciklusok során felmerülő problémákra épülő programok szervezése, lebonyolítása. 



 Természetbeni és anyagi támogatások közvetítése. 
 A felmerülő szociális problémák enyhítése érdekében együttműködés szervezése az állam, az 

önkormányzatok és civil szféra között. 
 Speciális csoportok szervezése, működtetése. 
 Információnyújtás és közvetítés a kliensek felé a szociális ellátórendszerről. 
 A kistérségben élő hátrányos helyzetű roma lakosok társadalomba való integrálásnak segítése, 

szociális helyzetének javítása szervezett programok keretében. 
 A munka során szerzett szakmai tapasztalatok átadása, az Egyesület által szervezett konferenciák 

keretében. 
 Fogyatékkal élők és családtagjaik részére programok szervezése, működtetése. 
 Üzletviteli tanácsadás (TEÁOR száma: 702), közvetítői tevékenység folytatásához. 
 Témamenedzselés, programkoordinálás (TEÁOR száma: 702205). 
 Felnőttképzési tevékenység (máshova nem sorolt egyéb oktatás. TEÁOR száma: 8559). 
 Családi napközi, gyermekfelügyelet, korrepetálás. 
 Fiatalok körében végzett bűnmegelőzési tevékenység. 

Többé-kevésbé ezek azok a célok, melyekért hat éve töretlenül menetelünk, teszünk a közért, 

teszünk Bonyhádért és a hozzá tartozó kistérségért.  

Az 1997-ben született Gyermekvédelmi Törvény által előírt preventív munka végzéséhez 

elengedhetetlenül szükségessé vált a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói által létrehozott 

Egyesület működtetésére. 

Az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület aktív tevékenységével úgy 

gondoljuk, hogy több esélyünk és lehetőségünk adódik a rászorult, a hátrányban élők 

segítésében.  

Folyamatos feladatunknak tekintjük gazdálkodásunk további stabilizálását, melyet 

folyamatos pályázat figyeléssel- és írással valósítunk meg. 

Egyesületünk eredményes és sikeres működéséhez szükséges az egyesületi tagok felkészítése 

és informálása különös tekintettel a területen élő gyermek, aktív korú nem foglalkoztatott és 

időskorú lakosság szociális helyzetéről. 

Egyesületünk fenntartja jó kapcsolatát a Magyar Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat 

bonyhádi csoportjaival és a városban tevékenykedő és szociális feladatokat ellátó civil 

szerveződésekkel. Együttműködési megállapodások alapján működünk együtt az ifjúsági és 

szociális feladatokat felvállaló szociális egyesületekkel, a Családsegítő Központtal, Bonyhád 

Város Rendőrkapitányságával. Jó szakmai kapcsolatot ápolunk a Völgységi Többcélú 

Kistérségi Társulással. 

Szociális programok, képzések 
Törekedtünk Bonyhád városban és a Völgységben élő gyermek és idős korosztály szociális ellátás 
hiányosságainak feltérképezésére. Ezeket az információkat folyamatosan eljuttattuk az illetékes 
önkormányzathoz, valamint a területünkön dolgozó ifjúsági és időseket ellátó intézményekhez. 
Bekapcsolódtunk és szakmai segítséget nyújtottunk a szociális gyermeküdültetés megvalósításába 
városunkban, illetve bekapcsolódtunk a drog-prevencióba. 
 

A Völgységi szociális fórum, kerekasztal létrehozása, működtetése és fenntartása című 

pályázati programot még 2007-ben indítottuk el, melynek célja a szociálisan hátrányos 

helyzetű és fogyatékkal élő személyek, családok közösségi és nappali ellátását biztosító 

szervezetek együttműködési fórumának, kerekasztalának létrehozása, működtetése és 

fenntartása. 

Közös munka, közös célok, fórumokon, kerekasztal beszélgetéseken felvetett ötletek, 

problémák, megoldások révén egy tartós együttműködési rendszer kialakítására került sor, 

melyet 2011-ben is működtettünk. 

 

Napjainkban feladatkörünk egyre növekvő és bővülő, ugyanis Bonyhád és vonzáskörzetében 

sajnos kevés a munkahely, ezért egyre több család szorul szociális ellátásra, segítségre. Az 



integráció elkötelezettjeként, segítő szándékkal 2008 tavaszán elindítottuk az Életút 

Egyesület akkreditációját a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltatók 

közé. Az egyesület a 2011. évben 1 irodai asszisztenst alkalmazott. 

 

A megváltozott munkaképességűek számára fontos a „valahova tartozás” élményének 

folyamatos megélése, mert hosszú időn keresztül kiszorultak a munkaerő-piacról, szűk 

közösségekben, képességeik maximális kihasználása nélkül élték életüket, munkahely 

hiányában sokszor szociálisan hátrányos helyzetben.  

Az akkreditációval párhuzamosan megkerestük Bonyhád Város Önkormányzatát és 

segítséget kértünk egy telephely kialakításához. Rendelkezésünkre bocsájtottak egy 

használaton kívüli épületrészt, Bonyhád Perczel u.9. szám alatt, melynek falai között az 

elmúlt évben is számos programot valósítottunk meg.  

 

A tartós munkanélküliek segítése céljából nyújtottuk be a TÁMOP-5.3.1/08/02 pályázati 

kiírására íz INDA Völgységi álláskeresők fejlesztő programja című pályázatot, mely pozitív 

elbírálásban részesült. A programot 2009. szeptember 1-től indítottuk. 

A projekt keretében a 41 fős célcsoport tagjai érdekében a számukra nyújtott komplex 

szolgáltatások színvonalas nyújtása, eredmények elérése, az első lépés együttes megtétele a 

munka világába, mint célok teljesítése érdekében biztosítjuk: az Életút Kistérségi Közhasznú 

Családsegítő Egyesület projektirodáját, ahol naponta 8-16 óra között ügyfélfogadást tarunk. 

A célcsoport számára mód nyílik ingyenes szolgáltatások igénybevételére, fénymásolás, 

ügyiratszerkesztés, korlátlan internet használat, információnyújtás, tanácsadás. 

Biztosítjuk a szakembereket, akik szorosan együttműködve dolgoznak a projekt teljes 

időszaka alatt. A 35 fős célcsoport egyéni esetkezeléséhez biztosítunk négy esetmenedzsert, 

akik felsőfokú végzettséggel, több éves tapasztalattal rendelkeznek szociális területen, 

ismerik a célcsoportot, munkájuk által napi kapcsolatban állnak a családokkal. Az 

estmenedzserekhez napi szinten fordulhatnak klienseik, segítséget nyújtanak nekik a képzés, 

a tréning idején felmerülő nehézségeikben, az egyén, a család és a közösség szintjén 

dolgoznak, segítik őket a munkába állásban, ha kell, személyesen kísérik klienseiket az 

állásinterjúra, segítik munkahelyi beilleszkedésüket. A bevont szakemberek közül többen 

rendelkeznek csoportvezetői ismeretekkel, pedagógiai végzettségük is van. Ezért tartjuk 

fontosnak egyesületünk felnőttképzési akkreditációját. Így a tréningek egy részének 

lebonyolítását is vállalni tudjuk, ezzel szorosabb kontaktusba kerülünk a célcsoporttal és a 

későbbiekben is lehetőséget tudunk biztosítani számukra képzések lebonyolításával. A 

program záró időpontja 2011.április 30. 

 

 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Szegénységellenes Hálózat 

Alapítvánnyal a Független Agósság-Megelőzési és Adósságrendezési Információs Rendszer 

(FAIR) LEVI’S program kertében. 

 

A projekt célja, hogy választ kínáljon a  pénzügyi problémákra, szükségletekre, azaz 

• könnyen érthető (akadálymentes) és hasznos információkkal szolgáljon az eladósodás 

megelőzéséhez 

• regionális tanácsadók képzésén és működésén keresztül hozzájáruljon az érintettek 

pénzügyi, gazdálkodási ismereteinek növeléséhez - jogi és egyéb támogató szakmai 

segítséget nyújtson az eladósodott emberek helyzetének kezeléséhez 

• kapcsolatot teremtsen és együttműködést generáljon hitelezési tevékenységet végző 

pénzintézetekkel annak érdekében, hogy erősítse a témával kapcsolatos 

tudatosságukat, valamint elősegítse a közös önszabályozást, valamint a 



szolgáltatásfejlesztést. 

 

Gyermek programjaink: 

2005 őszén egy szakmai konferencia keretében ismerkedtünk meg a Keremaringó Családi 

Napközi és Tábor vezetőjével és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal.  Ez adta az ötletet 

ahhoz, hogy 2006-ban az egyesület által felkarolt gyermekeknek a játszóházi programok 

mellett egy táborozási programot nyújtsunk. A hátrányos helyzetű gyermekek mellett 

gondoltunk a sajátos nevelési igényű gyermekekre is. Közülük sokan olyan sajátos 

problémákkal rendelkeznek, melyek oldására megfelelő légkört tud a tábor teremteni. 

Az integrált kézműves- lovas tábort 2011 augusztusában a Bonyhádi Művelődési Központ 

segítségével sikerült ötödik alkalommal ismételten megvalósítani mórágyi helyszínnel, 25 

hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermek részvételével. 

 

Együttműködéseink: 

 

A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet segítségével az elmúlt évben közel 200 rászoruló 

családnak osztottunk élelmiszer adományt az egész kistérség területén. 

 

2009. februárban tagfelvételi kérelemmel éltünk a Magyar Szegénységellenes Hálózat 

tagjainak körébe. A Magyar Szegénységellenes Hálózat olyan civil szervezetek független 

szövetsége, amelyek tevékenységüket a szegénység megszüntetése érdekében végzik. 

Hálózati tagságunkat 2009. december 20-án fogadták el. A mai napig aktív tagjai vagyunk a 

szervezetnek. 

Nyilvánosság biztosítása: 

A helyi sajtóban cikkek megjelentetésével, a városi TV-ben adott interjúk segítségével 

folyamatosan tájékoztattuk a helyi lakosságot Egyesületünk létezéséről, munkájáról, 

tevékenységeiről. Informáltuk a város általános és középiskoláiban dolgozó szakembereket, a 

szociális és egészségügyben dolgozó kollégákat egyesületünk tevékenységéről, sikereiről. 

 

A közhasznú szervezetünk vezető tisztségviselői a törvény rendelkezése szerint az elmúlt 

időszakban juttatásokat nem vettek fel. 

 

 

 

 

 
 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése 

közhasznú tevékenységhez 

kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely 

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet 

végzi 1997. évi CLVI: tv 26§ c. pont 2., 5., 10., 11. alpontja 

alapján: 

2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 

gondozása 

5.) Kulturális tevékenység 



10.) gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 

11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése. 

 

a közhasznú tevékenység 

célcsoportja 

Egyesületünk működése kiterjed a Völgységi kistérség 

mindenkori területének egészére. 

a közhasznú tevékenységből 

részesülők létszáma 

350-400 fő 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem 

megnevezése 

Vagyonelem értéke                    

Ft 

Felhasználás célja 

Pályázati forrás: 

TÁMOP-5.3.1  1 460 906 Az INDA Völgységi Álláskeresők 

fejlesztő programja keretében 

felnőttképzésre, egyesületünk 

felnőttképzési akkreditációjának 

finanszírozására, a program 

lebonyolításához alkalmazott 

szakemberek bérére és annak 

járulékaira, vállalkozói díjak 

kifizetésére, a célcsoport számára 

biztosított szolgáltatások és 

rendezvények finanszírozására 

fordítottuk. 

NCA-DD-11-0653 működési 

támogatás 

200 000 A támogatást egyesületünk 

könyvelésének finanszírozására, 

szakkönyvek, szakanyagok 

beszerzésére, újság előfizetésre, 

egyesületi irodánk infrastruktúra 

fejlesztésére fordítottuk. 

Bonyhádi Polgármesteri 

Hivatal 

20 000 A kapott támogatást a Völgységi 

Kistérség területén élő hátrányos 

helyzetű családok számára szervezett 

programok lebonyolítására fordítottuk. 

Egyéb költségvetési forrás: 

Munkaügyi Központ 

bértámogatás 

2 066 308 1 fő megváltozott munkaképességű 

alkalmazott foglalkoztatására havi 

rendszerességgel folyósított támogatás, 

a bérek és járulékainak fedezetére. 

 

NAV 1 % 27 971 A támogatást működési kiadásokra 

illetve programok szervezésre 

fordítottuk. 

Közcélú tevékenység 

bevétele: 

684 000 Az egyesület működése során 

felmerült olyan kiadásokra fordítottuk, 

melyekre nem állt rendelkezésre egyéb 

forrás, banki kezelési költség, telefon-, 

posta-, és internet költségek, irodaszer, 

nyomtatvány beszerzés költségei. 



5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás 

megnevezése 

Előző év Tárgyév 

nem releváns   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

nem volt kifizetés   

   

A. A vezető 

tisztségviselőknek nyújtott 

juttatás összesen 

0 0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 21 362 948 4 487 917 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. 

évi CXXVI. törvény alapján 

átutalt összeg 

 

 

31 521 

 

 

27 971 

D. közszolgáltatási bevétel 0 684 000 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió 

strukturális alapjaiból, illetve 

a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 

 

19 493 679 

 

1 460 906 

G. Korrigált bevétel [B-

(C+D+E+F)] 

1 837 748 2 315 040 

H. összes ráfordítás (kiadás) 22 411 372 11 215 738 

I. ebből személyi jellegű 

ráfordítás 

11 830 062 5 005 076 

J. közhasznú tevékenység 

ráfordításai 

22 411 372 11 215 738 

K. adózott eredmény 0 
0 

L. A szervezet munkájában 

közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a 

közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvénynek 

megfelelően) 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32.§ (4) a) igen nem 



[(B1+B2)/2>1.000.000 Ft] 

Ectv. 32.§ (4) b) [K1+K2≥0] igen nem 

Ectv. 32.§ (4) c) [(I1+I2-A1-

A2)/(H1+H2)≥0,25] 
igen nem 

Társadalmi támogatottság 

mutatói 

Mutató teljesítése  

Ectv. 32.§ (5) a) 

[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] 

igen nem 

Ectv. 32.§ (5) b) 

[(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] 
igen nem 

Ectv. 32.§ (5) c) 

[(L1+L2)/2≥10 fő] 

igen nem 

 

 


