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1. Számviteli beszámoló 
 

Ormánság Szíve Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány  
Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 

2007. év 
Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10. 

Adószám: 18329003-1-02 
 

Sor 
szám A tétel megnevezése 

Előző év Előző évek 
helyesbítése 

Tárgyév 

eFt eFt eFt 
a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök    
2. I. Immateriális javak    
3. II. Tárgyi eszközök    
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök     
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 100  5.723 
6. I. Készletek    
7. II. Követelések    5.000 
8. III. Értékpapírok    
9. IV. Pénzeszközök  100  723 
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  100  5.723 
11. C. Sajáttőke (12-16. sorok) 100  5.688 
12. I. Induló tőke / jegyzett tőke  100  100 
13. II. Tőkeváltozás / eredmény    
14. III. Lekötött tartalék    

15. 
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú) 

0 
 

5.588 

16. 
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből 

  
 

17. D. Tartalék    
18. E. Céltartalékok     
19. F. Kötelezettségek (20-21. sor)    35 
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek    35 
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  100  5.723 
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Ormánság Szíve Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 
Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 

2007. év 
Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10. 

Adószám: 18329003-1-02 
 
Sor 

szám 
A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

helyesbítése 
Tárgyév 

a b c d e 

1.  A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(I+II.) 

0  10.440 

2. 
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT 
BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)  0  10.440 

3. 1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás    8.000 
4.  a) alapítói    
5.  b) központi költségvetésből    
6.  c) helyi önkormányzattól    
7.  d) egyéb   8.000 
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás    
9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   2.440 
10. 4. Tagdíjból származó bevétel    
11. 5. Egyéb bevétel     

12. II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENT Ő 
BEVÉTELEK 

0   

13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. + 2.)  0   
14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek     
15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    
16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I. + B./1.)  0   

17. 
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek  
(A/II. + B/2.)  0   

18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4)  

0  4.852 

19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások   4.719 
20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások   133 
21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    

23. 
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.) 

0   

24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    
25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
27. 4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    
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  18329003949956902 
   statisztikai számjel 
 

Ormánság Szíve Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 
Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 

2007. év 
Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10. 

Adószám: 18329003-1-02 
 

Sor 
szám A tétel megnevezése Előző év 

Előző évek 
helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.)  0  5.588 

29. 
1. Közhasznú tevékenység tárgyév pénzügyi 
eredménye (A/I.-E/1.-E/4.) 

0 
 

5.588 

30. 
2.Vállalkozási tevékenység tárévi pénzügyi 
eredménye (B/I.-F/1.-F/4.) 

 
 

 

31. H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) 0  0 

32. 
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben 
realizált 
    eredménye 

 
 

 

33. 
 

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben       
realizált eredménye 
 

 
 

 

34. I. Adózás előtti eredmény 0  5.588 
35. J. Fizetendő társasági adó 0   
36. K. Tárgyévi eredmény 0  5.588 
37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 0  5.588 
38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi    
 

Tájékoztató adatok 
 

39. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 486 
40.  1. Bérköltség  
41.  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 486 
42.  3. Bérjárulékok  
43. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások  
44. Értékcsökkenési leírás 133 
45. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítás  
46. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  
47. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege  
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
Az Alapítvány a 2007. évben költségvetési támogatással nem rendelkezett. 
 

 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2007. év 
      

Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Tárgyévi 
összeg (eFt) 

Változás 
(eFt) 

Megjegyzés 

Induló tőke 0 100 100 - 

Tőkeváltozás 0 0 0 - 

Lekötött tartalék 0 0 0 - 

Értékelési tartalék 0 0 0 - 

Tárgyévi eredmény 0 5 588 5 588 - 

Közhasznú tevékenység 
tárgyévi vesztesége 

0 0 0 - 

Vállalkozási tevékenység 
tárgyévi vesztesége 

0 0 0 - 

Egyéb - - - - 

 
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Az Alapítvány a 2007. évben cél szerinti juttatásokkal kapcsolatos költséggel nem rendelkezett. 
 

 
5. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, 
a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke 
 
Az Alapítvány a 2007. évben a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, 
a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatással nem rendelkezett. 
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6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
értéke, illetve összege 
 
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2007. év 
  

Juttatás megnevezése 

Juttatás összege 
(Ft) 

Eltérés 

Megjegyzés 

előző évi tárgyévi Ft 

Cél szerinti pénzbeli 
kifizetések 0 0 0 - 

Természetbeni juttatások 0 0 0 - 

Szja mentes 0 0 0 - 

Szja köteles 0 0 0 - 

Értékpapír juttatások 0 0 0 - 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 - 

Költségtérítések* 0 0 0 - 

Gönczi Péter (kuratórium 
elnöke) 

0 119 501 119 501 
Személygépkocsi használat 
költségtérítése 

Dr. Gáll Nikoletta (kuratóriumi 
tag) 

0 93 779 93 779 
Személygépkocsi használat 
költségtérítése 

Adott kölcsönök összege 0 0 0 - 

Kamatmentes kölcsönök 0 0 0 - 

Egyéb juttatások 0 0 0 - 

ÖSSZESEN: 0 213 280 213 280 - 
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7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 

 
Alapítványunk bevételei a 2007. évre vonatkozóan 

 

Tétel Összeg 
Bevételek 
Művészetek és Irodalom Háza 480 000 Ft 
PBKIK Oktatási Kft 400 000 Ft 
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht 320 000 Ft 
Vidék Kis- és Közép Vállalkozásainak Fejlesztésére Baranya Megyei Vállalkozói 
Központ 790 000 Ft 
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 230 000 Ft 
Connecting Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 170 000 Ft 
Vajszló Nagyközség Önkormányzata 50 000 Ft 
Adományok  
Pogány Aero Travel Kft 7 000 000 Ft 
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 1 000 000 Ft 
Összesen: 10 440 000 Ft 
 
 

Alapítványunk kiadásai a 2007. évre vonatkozóan 
 

 

Dinnyeosztás Projekt 2 191 450 Ft 

 
Projektünk fő célja volt, hogy az Ormánságban élő rászoruló családok élelmiszerhez jussanak. 
Számos család létezik, akiknek naponta nehézséget okoz az étkeztetés, a szűkös 
lakáskörülmény. 
 
Sok család kizárólag csekély bevételi forrással, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek 
legnagyobb része általában segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy tekintet alá eső bevétel, továbbá 
alkalmi munka után járó jövedelem. A munkanélküliség nagy aránya, a szegénység fokozza a 
megélhetési problémákat. 
 
Mindezek tükrében gondoltuk úgy, hogy nagy segítséget nyújtana a fenti problémákkal 
küszködő családoknak, ha ingyenesen dinnyéket nyújtanánk át nekik, ezzel is segítve őket. 
 
2007. 06. 23. – 2007. 08. 07 között került sor a dinnyeosztásra. Még aznap 14.00 órakor 
kezdett bele Alapítványunk, melyre láthatóan nagy igény volt, hiszen az osztás elején rengeteg 
ember sorakozott fel. Az átvevőknek dokumentumokkal kellett igazolniuk a rászorultságukat.  
 
Egy igénylő családnak a következő kritériumok közül, minimum egynek kellett, hogy 
megfeleljen: 
 

• Egy főre jutó jövedelem nem éri el havonta a 40.000,- forintot 
• Családban / egy háztartásban 3 vagy annál több gyermeket nevelnek 
• Családban van fogyatékossággal élő személy 
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• Családban él rokkantnyugdíjas 
• Folyamatos gyógyszeres kezelés alatt áll a család minimum egyik tagja, mely havonta 

több. mint 15.000,- forintos kiadást jelent számukra. 
• Egyik családtag sem rendelkezik magasabb iskolai végzettséggel, mint a nyolc osztályos 

iskolai végzettség, vagy olyan érettségit nem igénylő szakképzettséggel 
 
Projektünk során összesen 17 tonna dinnyét sikerült kiosztanunk 368 családnak, mely szerint 
átlagosan kb. 46 kg dinnye jutott háztartásonként a hátrányos helyzetűek asztalára. 

 
 

Működési Költségek 2 527 728 Ft 

 
Alapítványunk a 2007. évben elszámolásköteles, nyertes pályázati forrással nem rendelkezett, 
ám egyéb nyertes programokban, projektekben aktívan és szervesen részt vállalt. 
 
Kitűzött célunk, hogy elősegítsük az ország egyik leghátrányosabb térség, az Ormánság, mint 
hátrányos helyzetű térség fejlődését, felzárkózását és integrálását a „régió vérkeringésébe”. A 
térség társadalmi, gazdasági és szociális mutatói sürgős beavatkozást indokolnak, annak 
érdekében, hogy elmaradott helyzetét, válságterületként betöltött szerepét is orvosoljuk. Az 
Alapítvány célja továbbá a térségi erőforrások hatékony kiaknázása, új innovatív fejlesztések 
bevezetése, a térség versenyképességének fokozása, a térség felzárkóztatása fenntartható 
eszközökkel, a térség új kapcsolatai kialakításának elősegítése, társadalmi szervezetekkel való 
együttműködés hatékonyságának a növelése, meglévő különbségekből fakadó hátrányok 
enyhítése, a térség foglalkoztatottságának javítása. 
 
A fenti célok érdekében a következő folyamatos szolgáltatásokat nyújtjuk, programokat 
működtetjük: 
 

• jogi segítségnyújtás és áldozatvédelem, bűnmegelőzés, drog-, és betegség megelőzés 
• a mediáció alkalmazási körének növelése 
• családsegítés, családtámogatás, családok ellátása és gondozása, hátrányos helyzetű 

családok gyermekeinek segítése 
• hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, beilleszkedésüket segítő 

programok, szolgáltatások szervezése 
• együttműködés fejlesztése a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel 

felsőfokú oktatásban részt vevők szakmai gyakorlatának szervezése a térségben, 
gyakornokközvetítés 
roma népesség kultúrájának, nyelvének az ápolása, identitástudatuk kifejezésének 
elősegítése, kisebbség önszerveződésének támogatása 

• helyi kezdeményezések megvalósítása, azok támogatása 
• önkéntes munka szervezése, abban rejlő előnyök hasznosítása 
• sportolási lehetőségek bővítése 
• kutatás, elemzés, közvélemény kutatás 

 
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközponttal karöltve bonyolítottuk le a „Tájoló” Programot, 
mely az ormánsági hátrányos helyzetűek, elsősorban a vajszlói családok élethelyzetét hivatott 
segíteni. Alapítványunk vállalta, hogy segítséget nyújt a Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpontnak a „Tájoló” Program által nyújtott szolgáltatásokat működtetni a Vajszlón és 
vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű munkanélküliek számára, komplex 
szolgáltatásrendszerével segítve a munkaerő-piaci reintegrációt.  
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Alapítványunk együttműködött és támogatta a „Tájoló” Program céljainak megvalósulását. A 
programban vállalt feladataikat: a látókörükbe került munkanélküliek delegálását, a mentor és 
közösségszervező munkájának folyamatos támogatását, a partnerségi hálózatban való aktív 
részvételt biztosította. Vállalta továbbá, hogy az alapítvány céljainak megfelelően, a 
munkanélküliek foglalkoztathatóságát és foglalkoztatását javító szolgáltatások körét bővítő 
csoportos/ közösségi rendezvények szervezésében aktívan részt vállal, valamint a program 
ügyfelei számára szükséglet és igény szerint – a program által nyújtott szolgáltatásokat 
kiegészítve- speciális munkajogi tanácsadást tartott. 
 
Egy másik programunk keretein belül 20 kis- és középvállalkozás részére munkajogi 
tanácsadást végeztünk, melynek keretében az ügyfeleknél a helyszínen megjelenve 
tanácsadást láttunk el. A rendelkezésre bocsátott munkajogi dokumentumok alapján 
(munkaszerződés, munkaköri leírás, jelenléti ív, tájékoztató, bérpapírok stb.) írásbeli 
átvilágító, kiértékelő analízist készítettünk, mely segítséget nyújtott a kis- és 
középvállalkozások számára a problémák feltárására, valamint azok hatékony orvoslására. 
 
A fent megjelölt összeget a felsorolt projektek és programok működésére, valamint az irodánk 
fenntartására fordítottuk, beleértve az adott évre vonatkoztatott értékcsökkenési leírást is. 
 

 
Támogatóink és partnereink a 2007-es évben 

 
• Pogány – Aero Travel Kft. 
• PBKIK Oktatási Központ Kft. 
• Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
• Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére Baranya Megyei 

Vállalkozói Központ 
• Connecting Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
• Művészetek és Irodalom Háza 
• Vajszló Nagyközség Önkormányzata 
• Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 
 
 

Kelt: Vajszló, 2008. február 15. 
 
 

 ………………………………… 
 Alapítvány képviselője 


