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2.3. Tevékenység általában

A Léthatríron Alapítvány 1994 évben jött létre. Az alakulás cé|ja,aszervezet fobb tevékenységei az

alábbiak:

Az Alapífiány célja az 1997 évl CLVI. törvény 26 $ c' pontja értelmében egészségmegőrző'

betegségmege\őző, gyógyító-, egészségtigyi rehabilitríciós tevékenység, valamint egyéb rehabilitációs

tevéÉenység _ amely elsősorban hátrrányos helyzetii csoportok társadalmi esélyegyenlőségének

érdekében történik - folytatása.

Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatrísokat a rászorulók korlátozás nélkiil vehetik igénybe.

Az Alapítvány céljrínak megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el.:

- speciális intézrnényeket hoz létre és működtet (pld. nappali melegedő, éjjeli menedékhely,

rehabilitációs otthon, orvosi rendelő, stb,) ;

- rehabilitíciós tanfolyamot és képzést szeÍvez''

- kutatásokat szeryez és finanszíroz;

- szakértői hálőzatot szewez és miiködtet;

- szükség szerint gondoskodik a kutatrási eredmények publikálásáról, ösztöndíjakat adományoz;

- egyéb - a cél megvalósííísához sziikséges féladatot -Iátel;

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, de esetlegesen ilyen címen szerzett jövedelmeit

nem oszt'a fel, hanem az AIapitő okiratban meghatiírozott - a fentiekben részletezett - tevékenysége

érdekében haszrrálja fel'

Az Alapítvríny polítikai tevékenységet nem folytat, szervezete prírtoktól fiiggetlen és azoknak anyagi

trímogatást nem nffit, illetve azoktól adomrínyt nem fogad el.

2.4. Közhasznú tevékenység

A szewezet tárgyévi közhaszrrú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az

alábbiakban foglalható össze:

A Közhasznú tevékenység szakmai beszámolóját jelen Közhaszrúsági jelentes melléklete tartalmazza.

2.5. A szervezet vezetése

A szervezet döntési strukturájának, vezetésének, képviseletének főbbjellemzői, avezető tisÍségviselök
adatai az alábbiak:

i.ziffi'ffi
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Az a|apitlány vezet szerve a kurat rium.

A kurat rium az alapítvány kezel je és legf bb d ntéshoz szerye. Jelenleg t f b l á11. Eln két és

tagait a Kurat rium javaslata alapján az a|apít jel li ki hatrírozott id re.

A Kurat ríum jelenlegi elncike; Gurály Zoltán

A Kurat rium tagtraí: Dr. Seprényi Sándor

Naszvadi Tibor

Kappel Hedvig

T th ZelmaVera

Az alapítvány igazgat ja: Gr f András

2.6. Szervezeti felépítés

A szewezet cináll részegységekre nem bonthat ' A szervezeli felépítés Íbbb jellemz i az alábbiak:

|, Az alapíBtány legf bb szerye a Kurat rium.

Testiilet: Öt személyb l áll, melynek eln két és tagjait az alapit k kérik fel.

Üléseák: sziikség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal.

A Kuratorium határozataít általában egyszeríi sz t bbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

Szavazategyenl ség esetén alevezet elncik szavazata d nt.

A Kurat rium kizár lagos hatrísk rébe tartozik a K zlrasar sági jelentés, valamint az egyszerisitett

éves beszámol elfogadása legkés bb a trírgyévet ktivet év május 31-ig.

2, Az a\apífrány operatív irányitasával az igazgat van megbizva.

Az ígazgat val kapcsolatos munkáltat i jogokat a Kurat rium látja el.

3, Az a|api.tvány ellen rz Szerye a Feliigyel Bizottság.

Testiilet: hrírom tagir és eln két, valamint tagjaít az Alapit kéri fel 5 éves id tartamra.

Ülésezik: sziikség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal.

2.7. F'oglatk oztatottakAz a|apítvány foglalkoztatási helyzetének bemutatására
szolgá| az alábbí tábl ázat.

Az adatok ''Ezer Forintban'' értend k.

Foglalk oztatási helyzet b emutatása
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3. A vapvon felh asznillása

3.L. A vagyon felh asználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasrctáLásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

2s 630

2 956

3.2. Kíegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasmálását megfelel en mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészít

informáci k k<izlése nem sziikséges'

4. Kiiltséevetési támogatások felhasználása

4.1. Ktiltségvetési támogatások bemutatása

Az alapíwány a tiírgyévben k ltségvetési támogatásokat is kapott. A kti7ponti kciltségvetési szervekt l
és máJektiltjnített állami pénza|aptal kapott trímogatások jellemz i az alábbiak':

Az értékadatok ''Ezer Forintban értend k.

T í"r" 
-o_ 

g3Jí9 Ia g'sl 9y"9?"9"9 9 uÁr normatív támogatás

Támogatás o 3 8.869, I

Tám-g"gpJ3l" _'dgpo"Ü

II.

I 0.9 r7 ,2

A felhasználás titemezése havi bontásban
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Az elszámolás határidej e

-F- 
yí: q 9| ontgrm-ály?g! mtíko- dé 9i

Támogatás osszege

ríJ_".g-e*Jál lppp'"tj"*. ' ..
2010 év

Tí-ge*Jép" gglj'*'' n ormatíV on rghtri 
. 
pt-o"g1'1m.gk

folvamatos

201,r.06.30

r í"*sg *J' *9 . 

p":gn 9Y9'?9 : 9

T.**"ggptil l í gp"g*Íj* 
.'

Tí"-eepjíg gíU*

A felhasználás titemezése

Kozponti koltségvetési szervt l más, ellailcinített állami pénzalap és

szervei

i"tÉz*É*yj miíkgdég

havi bontásban

Az e|számolás l'"*lfuií9Jg" . '

2A11.06.30

4 .2. Ktilts é gvet ési tá m o gatáts o k felh a s znáil sa

A koltségvetési támogatiísok felhasználásátmutatja be az alábbi táblázat:

NÍáíádv,:,{

L12

49 786

15 831

0

0

0

0

p.

9.

I
0

l12

49 186

0

0

0

Más forrás

"t$$i'i;""t: 

' $

5. A tárevévi eazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Léthatri,ron Alapítvríny tárgyévi kapott támogatrísait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az

alábbítáb|ánat:

támo gatások fo rrá s.o n ként

l,,..,.,.,.r.. 
ssie.$,....,.'l,.,.:.

(ltl:o00HuF)
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Helyi cinkormányzatok és szervei

Kisebbségi teleptilési cinkorm ányzatok és szervei

Teleprilési onkormányzatok társulásai és ezek szervei

Más forrás 8 816
i:r,i:iii ;1:iil.llrliii .111i.

7*;1iril$ilil

P ályázati ton elnyert támogatások

A szervezet által atárgyévbenpáLyázati ton elnyert kapott támogatrísok az alábbiak:

l.,.ElilVffi..l'.l..l.
: |::::aa: i:: i:::;: |:I:::::::::r::::i tal

.i.:.,.,.o.$ 
szgB....... 

.... 

'.....

í.0,CI.0.IÍl$F'.i,.j.l

Nemzeti Civil Alap Kincstár I p"et_

5 72rÖ sszefogás Koz alapítv ány Szociális és Munkatigyi Miniszter

Haj léktalanoké rt Kozalapítvány 2 000

Ta gdíj b l származ bevételek

A szewezet a trírgyévben tagdíj címén bevételt nem realiált'

KiizhasznrÍ tevékenység bevételei

A Léthatíron Alapítvríny k zhasmri tevékenységének tírgyévi bevételeit mutatja be az alábbítábIázat:

,.,. 4,,,. ,, ,,,,,,, ,' ,1

, ', IJSSZ $' .

i :,:.ij(il;0Ü0r*ÍJF)i..,l,'

T el efonh asznáIat tovább s zámlázása 944
F ogl al k oztatás b evétel e 2 255

3iii i,9,9

Egyéb kiizhasznri bevételek

A szervezet kciáaszrrri tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az a|ábbitáblázat:

..... ...:..:;..o,sszé$:l l l ::l :.

{!|000HIíF)

Támogatásként kapott eszkcizcik écs kompen zácioja I 203

8.
.;;;;i

8Í..6

:::::::.: .: .: 
: 
.;.:.: j:::::::. i::.: 

: 
t:::::::: i::: t: t: r: r:;:;:;:::::;: i: r::: i: r: r:;: t:.: i: :.: t: : :

12 328
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Egyéb nem részletezett

Vállalkozási tevékenység bevételeÍ

A Léthatríron Alapítvány a tírgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

Az alapitvány által a tárgyévben nyijtott cél szerinti pénzbeni és nem pénzbeni jutatásokat mutatja be
az alábbittbláaat'

Az adatok ''Ezer Forintban'' értend k.

Y ezet tisztségvisel k juttatásai

A szerv ezet vezeto tisztségvisel i a tárgyévben Semmiféle juttatást nem kaptak.

Kiizhaszn tevékenység miíktidési ktiltségei

Az alapíwány kcizhasznu mtíkodési kiadásait részlete zi az alábbi táblázat.:

Miík dési kiadások részletezése:

:...Vtttioxás...'l7o

SzemétszáI|itás

i:?:'z i]l:i] :: :', ::|::á':r:
V ÍlltoZ&S..:yZo

Elelmiszer 135 3 092 29s1 I 2 190.4

Etkeztetés 2 105 0 2105 I 0.0

Tisztít _, takarít szer 389 690 301 I 71.4

Gy gyszer, gy gyászati 4l 31 -101 -24.4
Ruházkodás 580 0 -s80 I 0.0

Egyéb ellátmány 64 0 64 0.0

Ujság, konyv 13 69 s6 I 430.8
Aktivítási program 0 0 0 0.0

osszes (nem pénzbeni) 3 327 3 882 sss I t 6.7

Pénzbeni segélyek 0 0 0l 0.0

r; I d:osztondíj 2000 2 0r4
Szolgálati id megvált. 0 0 0 0.0

Összes (pénzbeni) 2 000 2 0r4 14 0.7

t" 17?

I
5 327

"5_ 
p"2í

.0
5 896

s69 I 10.1"- 
t"0l 0.0

il;l io;
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Iro das z er, nyomt atv ány r47 107 -40 -21 .2

Egyéb anyagok és fogy eszkcizok 1 875 1 906 31 !,7
I 48.5Utazás, szállás 33 82 49

Postakoltség 7 29 )')
^z- ,t- 314:3

40.4Telefon, internet r 797 2523 726

Karbantartás, javítás r 7'75 4 687 2 912 164.7

oktatás 674 619 -55 -8.2

Takarítás 0 0 0 0.0

Reklám, propaganda 0 19 19 0.0

Bérleti díjak 2 065 1 130 935 -45.3

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 7 026 3 512 3 5r4 :f 9,0
-37.2orvosi ellátás 813 548 325

Ügyvédi kozjegyzoi díj ak 749 660 -89 l 1'9

2 907:1

89.1

Hat sági dtjak I4 421 401

Biztosítási díjak 384 726 342

Bankkoltségek 549 274 215 -50. I

Egyéb szolgáltatiísok 2 446 2 607 160 6.5

Bérkoltség 36 282 40 290 4 008 ll'o
-27.1Szociális gondozás 3 123 2 278 845

Etkezési hozzájárulás I 008 0 1 008 0

Utazási hozzájáruIás t 276 0 276 0

Cafeteria 0 3 419 3 479 0

Egyéb személyi jellegtí L 677 1 820 143 F'5
-4.8Bé{árulékok 11 462 10 916 -546

Ertékcscjkkenés I 612 3 891 2 279 T4T.4

Tárgyi eszkciz értékesítés 0 0 0 0.0

Adományok 0 0 0 0.0

Összes mrÍkodési kiadás

:í"9

? p"li

84 089

I
229)

88 662

t:e
:1 721
-2 619

PI
E'g

I

I

Í

l
I

Kj
Eg

Vállalkozási tevékenység ráfordításaí

A Léthatáron Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazd'álkodáts értékelése

Ktizhasznrisági cél teljesiilése

A szervezet a létesít okiratában meghatározott kcizhasznri tevékenységét a tiírgyévben k zhasznri
céljának megfelel en látta el.

6. Kiisztinetnvilvánítás

.1. Ktisztinet a támogatr knak
A Léthatríron Alapítvrány ezítot fejezi k szcinetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
trírgyévben arryagí vagy nem anyagi segítséget ny jtott.

$e í _Effi# *'sj3'.''"-" -.ffi "*":ryt;, -]I{j]R 
zhaszrriságiiq1éift6
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1.2. Ktinywizsgálat
A tárgyévi számviteli besziímol szabályszeriiségét, megbizhat ságált és val diságát k<inywizsgál

ellen rizte. A beszrímol t hitelesít ktinywizsgál nove, címe és kamarai tagsági szárta:

Aktinywizsgálatta|megbízotttiírsaságneve:

Benk és Társa K nywizsgá| és Ad tanácsad Kft.

Székhelye: 1036. Budapest, Bécsi t 53-55.

Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000598

A kcinywizsgál i feladatokat ellát személy neve:

Benk né Bablina Mária

Lakcíme: 102l Budapest, Modori utca 3/b

Kamarai tagsági száma: MKVK 001 l l 5

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolthoz

A sziímviteli beszámol a szewezet gazdálkodásár l, vagyoni-, pénztigyi- és j vedelmez sége

helyzetér l megbízhat és val s képet mutat, ahhoz további kiegészít informáci k ktlzlése nem

sztikséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhet ség

A szervezet elérhetcisége:

Székhely: l l81 Budapest, Reviczky Gyula utca 72.

Intemet grog.andras@lethataron.hu

Telefon: 06-20-9 I 5 -46 44

2.2. Azonosítr adatok

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Léthatiíron Alapítvrány besorolása, a regisztráci tvép
szerv neve' a szewezet nyilvríntartrási száma, azonosíto adatai az alábbiak:

Regisztráci t végz szew: F városi Bír ság
Nyilvántartrísi szám: 4'7 7 8 (Pk.602'7 8 / l99 4)

Nyilván artásba vétel dátuma: 1994.05.20.

Székhelye : 1 08 1 Budapest, Reviczky Gyila utca 7 2.

I

I

.'l
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F. K telezettségek

I. Hátrasorolt kotelezettségek

II. Hoss zu lejáratu kotelezettségek

III.Rovid lej árafu kotelezettségek

G' Passzív id<ibeli elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN

Összes kcizhasznir tevékenység bevétele

Kozhasznu célu miíkodésre kapott támogatás

alapít t 1

- kozponti koltségvetésb l

PáIyázati riton elnyert támogatás

Kozhasznir tevékenységb o| származ bevétel

r1saijt 6'I yz-$mt?"í b.yel.]

Egyéb bevétel

Vállalk ozást tevékenys ég bevétele

Kozhas znu tev ékenys é g ráfordításai

Anyagj el le gri ráfordítás ai

Személyi j ellegri ráfordítások

Ertékc s cikkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Pénztigyi miíveletek ráfordításai

Vállalk ozási tevékenys ég ráfordításaí

Arry}e;:lfey lífordí1á:95'
Személyi j elle grí ráfordítások

Egyéb ráfordítások

Pénztigyi mriveletek ráfordításai

Rendkívtili ráfordítá s ok

Összes ráfordítás

Ad zás el tti vállalko zást eredmény

Ad fizetési kotelezettség

Tárgyévi kcizhasznri eredmény

Személyi j elleEí ráfordítások

3 948

73

3 875

63 7s4

94 593

92763

65 129

49 898

15 019

92763

94 558

26 073

60 789

94 558

60 798
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