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1. A szervezet alapadatai 

 

Elnevezés: Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány 

Képviselő: Miklósné Sebestyén Katalin 

Székhely: 2800 Tatabánya, Farkastó u. 47. 

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Farkastó u. 47. 

Adószám: 18614079-1-11 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet 

Nyilvántartásba vételi  

végzés kelte: 2003. 

A szervezet céljának 

rövid leírása: Önkéntesekkel kisgyermekes családok látogatása 

 

 

2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 

beszámolója 

 

Szöveges kiegészítés a mérleg és eredmény kimutatás adataihoz 

Pénzeszközök: Bankszámlán rendelkezésre álló szabad pénzeszköz. 

Házipénztárban rendelkezésre álló pénzeszköz 

Eredmény kimutatás: Vállalkozási tevékenységet nem folytatott az alapítvány. 

Társasági és helyi adó fizetési kötelezettsége nincs. 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ utólagos finanszírozással bér- és 

járulék támogatást nyújtott két esetben: egy négyhónapos (2012. 03.01 – 2012. 06.30- 

ig) és egy négyhónapos időszakra (2012. 07. 16 – 2012. 11. 16-ig) napi hat órás 

foglalkoztatásra, ügyintézői munkakör betöltésénél. Összes támogatás: 777.016 Ft, 

melyből 148.159 Ft az előző évi támogatás januári folyósítása.  
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

 

2012. évi beszámoló (Ft-ban) 
 

 

Nyitó pénzkészlet: 1.000.607 Ft 
 

 Bank 996.334 Ft 

 Pénztár 4.273 Ft 

 

 

BEVÉTELEK 
 

 Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 777.016 Ft 

 Kamat: 4.172 Ft 

 Támogatás 60.000 Ft 

 

841.188 Ft 

 

 

KIADÁSOK 

 

 Anyagktsg, kis értékű tárgyi eszköz 152.154 Ft 

 Telefon ktsg. 40.900 Ft 

 Terembérlet 120.000 Ft 

 Rendezvény, nyomtatvány, egyéb ktsg. 205.594 Ft 

 Bank ktsg: 18.781 Ft 

 Útiköltség: 141.064 Ft 

 Bér és járulék 963.210 Ft 

 

1.641.703 Ft 

 

Záró pénzkészlet: 200.122 Ft 

 

Kötelezettség: 0 Ft 

Követelés:  0 Ft 
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5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Az alapítvány cél szerinti juttatást nem nyújtott más szervezetnek. 

 

 

 

6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi 

önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének 

kimutatása 

 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalapból 2012. évben nem érkezett 

támogatás. 

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve 

összegének kimutatása 

 

2012. évben a KEM Kormányhivatal Munkaügyi Központ által nyújtott bér- és 

járuléktámogatását, mely forrás kiegészítésként hozzájárult az ügyvezetői 

feladatokat ellátó képviselő részére két esetben négyhónapos (2012. 03.01 – 2012. 

06.30-ig) és egy további négyhónapos időszakra (2012. 07. 16 – 2012. 11. 16-ig) 

napi hat órás foglalkoztatásra, ügyintézői munkakör betöltésénél. A bérköltség 

járulékokkal 963.210 Ft összeget tett ki. 

A támogatásoknak köszönhetően lehetőség volt továbbá egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében is foglalkoztatni az ügyvezetőt bruttó 63.120 Ft értékben, 

valamint 49.959 Ft gépjármű költségtérítést  

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

 

„Amit tudnod kell” kommunikációs gyakorlat  55.000.- 

Autóbusz (Nagykovácsi)  60.328.- 

HP Multifunkcionális lézernyomtató  67.183.- 

Adventi ablaknyitás  60.000.- 
 

 

Alapítványunk az alaptevékenysége a kisgyermekes családok saját otthonaiban 

történő látogatása, felkészített önkéntesekkel. 

 

Az önkéntesek heti rendszerességgel látogatják a családokat, személyre szabott 

segítséget nyújtanak, ami lehet gyakorlati (pl. segít a vasalásban), mentális (teljes 

titoktartás mellett meghallgatja az anyát, saját életéből vett tapasztalásait 

megoszthatja vele, illetve, név nélkül elhozhatja az esetet a csoportunkba, ahol 

mindent megvitatunk),de segítséget nyújthatnak a kimozdulásban több gyerek, vagy 

beteg gyerek esetén, és az ügyintézésben is besegíthet. Ez csak néhány jellemző 

példa. Igen sokoldalú a tevékenység listánk. 
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Alaptevékenységünkhöz tartozik az önkéntesek folyamatos motiválása. Minden 

évben részt veszünk a központi alapítvány által szervezett országos találkozón, ahol 

a kimagasló óraszámmal rendelkező önkénteseinket oklevélben részesítjük. 

Alapítványunk már 1000, sőt 1200 órás önkéntessel is büszkélkedhet. 

2012-ben új önkéntes csoportot képeztünk. Első közös ténykedésünk a park 

kiskertjének rendbetétele volt. Az önkéntesek saját kertjeikből hoztak palántákat és 

rendbe raktuk a számunkra helyet adó székház előkertjét. 

2012-ben sajnos nem nyertünk a működési pályázaton. Ebben az évben is fő 

támogatónk a Becton Dickinson Kft volt, akik ismét 1millió Ft-tal támogattak. A 

munkaügyi központ közfoglalkoztatási programjából nyert pénzből és ennek a 

támogatásnak köszönhetően folytatódott a szervező egyben alapítvány igazgató 

foglalkoztatása. Egy 6 órás alkalmazott és 10-12 önkéntes segítette munkánkat. 527 

órát töltöttek önkénteseink a családoknál és 250 órát is meghaladta a programok 

szervezésére fordított idő. 

Mivel sokkal kevesebb vállalható család jelentkezett, szemléletünkben alapvető 

váltás következett be. Már nem akartunk mindenkinek segíteni, hisz 

megtapasztaltuk, hogy erre képtelenek vagyunk. De tudunk kapcsolatokat építeni, 

lehetőségeket ajánlani, próbálunk szemléletet formálni, és takarékosságra 

„szoktatni” örömmel, önként, megőrizve a szabadságunkat, éppen az 

egyszerűségünk által. Nagyon sok tűzoltó eset után, alapítványunk végre 

visszatérőben van a prevenció felé, amit mi annak idején vállaltunk. Kevesebb 

családban töltött óra, több közös program, kevesebb pályázat és elszámolás, nagy 

fokú egyszerűség, és egy komoly támogató, ez jellemzi ma a tatabányai alapítványt. 

 

 

Média, megjelenések, cikkek, plakátok: 

 

 Tündérképző kapcsán megjelent plakátok, 

 Nők Lapja cikk, 

 egy Tv riport, 

 néhány rádiós programajánló, 

 Az 1000 arcú nő sorozatban előadóként vettem részt, 

 ablakot nyitottunk a Fő téren Adventben. 

 
Tatabánya, 2013. március 01. 

      

  
  


