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Az alapítvány bemutatása:
Az Écsi Segítő Kéz Közhasznú alapítványt a Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság
Pk.A.KH.51.260/2001/8. Határozatszámon jegyezte be.
Székhelye: 9083 Écs, Kápolna u. 4.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat, tevékenysége teljes egészében közhasznú.
Az alapítvány tagjai:

− Vígh István kuratóriumi elnök
− Parcsami Ildikó
− Megyesi Renáta

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.
Az alapítvány bentlakásos személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény. A személyes 
gondoskodás keretében az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő, az alapítvány által működtetett 
személyes gondoskodást nyújtó intézménybe beköltöző kisnyugdíjas, beteg, egyedül maradt idős 
emberek szükség esetén anyagi támogatását, ruházattal való ellátását, étkeztetését, ápolását és 
orvosi gondozását biztosítja. 

A közhasznúsági jelentés tartalma:
− számviteli beszámoló
− a költségvetési támogatás felhasználása
− a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
− cél szerinti juttatások kimutatása
− a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
− a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
− a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Számviteli beszámoló

Az Écsi Segítő Kéz Közhasznú Alapítvány 2009. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-
levezetését a számviteli törvény előírásainak megfelelő formában a melléklet tartalmazza.
Az alapítvány 2009. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A közhasznú egyszerűsített mérleg adatai:

Eszközök:
− befektetett eszközök (tárgyi eszközök)            50.640 e Ft
− forgóeszközök (pénzeszközök)                          5.799 e Ft

                                                        Összesen:  56.439 e Ft

Források:
− saját tőke                                                                500 e Ft
− tőkeváltozás                                                      21.877 e Ft
− tárgyévi eredmény                                            12.070 e Ft
− rövid lejáratú kötelezettségek                           21.992 e Ft

                                                         Összesen: 56.439 e Ft



Eredménykimutatás adatai
   Közhasznú tevékenység bevétele:

− központi költségvetéstől kapott támogatások                  23.962 e Ft
(SZJA 1 %-a: 234 e Ft, normatív támogatás: 
23.728 e Ft)

− közhasznú tevékenységből származó bevétel                  58.740 e Ft
(havi térítési díjak, egyszeri belépési díj)

− pénzügyi műveletek bevételei                                               481 e Ft
                                                           Összesen:               83.183 e Ft

   Közhasznú tevékenység költségei:
− anyagjellegű ráfordítások                                                 33.098 e Ft
− személyi jellegű ráfordítások                                            32.244 e Ft
− értékcsökkenési leírás                                                         5.549 e Ft
− egyéb ráfordítások                                                                  150 e Ft
− pénzügyi műveletek ráfordításai                                              72 e Ft

                                                            Összesen:              71.113 e Ft

Költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány az állami költségvetéstől kapott támogatást ( SZJA 1 %-a: 234 e Ft, valamint a 
normatív támogatás: 23.728 e Ft), összesen 23.962 e Ft-ot teljes egészében az alapítvány 
működésére használta fel.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Saját tőke összetétele:

− induló tőke                                          500 e Ft
− tőkeváltozás                                   21.877 e Ft
− tárgyévi eredmény                          12.070 e Ft

                                                      Összesen:   34.447 e Ft
Az induló tőke 500 e Ft összege az alapítvány tagjai által befizetett összeg.
A tőkeváltozás 21.877 e Ft összege az előző évek eredményét tükrözi.
A tárgyévi pozitív eredmény: 12.070 e Ft.
Eszközeink összértéke 56.439 e Ft, amely  50.640 e Ft tárgyi eszközökből és 5.799 e Ft
pénzeszközökből áll.
Rövid lejáratú kötelezettségünk 21.992 e Ft, amely állami költségvetéssel szembeni kötelezettség-
ből és kapott kölcsönből áll.

Cél szerinti juttatások kimutatása
Az alapítvány 2009. évben cél szerinti juttatást nem adott.

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól
stb. kapott támogatás mértéke
Az alapítvány 2009. évben az SZJA 1%-ából 234 e Ft-ot, míg normatív támogatást 23.728 e Ft-ot
kapott.



Tisztségviselők juttatása
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Alapítványunk 2009. évben az alapító okiratnak megfelelően látta el feladatát: gondoskodott 
lakóinak ápolásáról, orvosi gyógyíttatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról stb. Rendszeresen 
szerveztünk közös foglalkoztatásokat, megtartottunk az ünnepeket, hogy lakóink kellemesen 
érezhessék magukat idős napjaikra.   Elláttuk az intézmény épületének állagmegóvását (javítások, 
karbantartások). A kisértékű tárgyi eszközöket folyamatosan pótoltuk (pl. kisbútorok, konyhai 
eszközök, takarítóeszközök, kerekesszék). Betegeink komfortosabb szállítása érdekében (pl. 
kórházba, templomba, orvoshoz való eljutáshoz), valamint ügyintézéshez, beszerzésekhez 
vásároltunk egy személygépjárművet. Padot, kerti kiülőt szereztünk be, hogy nyugdíjasaink a 
szabad levegőn pihenhessenek. 

                                                                               


