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SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Csodacsalád Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A mérleg főösszege 1.135 ezer Ft, a saját tőke -2.618 ezer Ft.
 Ez utóbbi kötelezettség zömében a 2007 óta görgetett tagi kölcsönökből
tevődik össze.
 Nagy örömünkre szolgál, hogy 2011 évi gazdálkodásunk – Egyesületünk
fennállása óta első alkalommal – 207 ezer Ft pozitív eredménnyel zárult.
A részletes kimutatást jelentésünk mellékletei tartalmazzák: 1. sz. melléklet, mely áll a
mérlegből, 2-5 sz. mellékletek, melyek a közhasznú szervezet eredmény kimutatását
tartalmazzák.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 0,- Ft költségvetési támogatást kapott.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
 A szervezetünk vagyona 625 ezer Ft. Ez bankszámlán lévő pénzeszközt jelent.
 A működési bevételeket mind a működésre használtuk, az Egyesület célja szerint.
 A gondos gazdálkodásnak köszönhetően Egyesületünk pozitív eredménnyel zárta az
évet. Eredményünk: 207 ezer Ft, mely bankszámlán található pénzeszközt jelent.
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
 Tárgyévben a Szervezet 5.280 ezer Ft állami támogatást kapott (állami normatíva). Az
állami normatívának az elszámolása határidőre megtörtént, ám az ellenőrzés csak
2012-re várható.
 SZJA 1% -ot nem kaptunk.
 Pályázati úton működési költségekre 2011 évben 500 ezer Ft támogatást nyertünk az
NCA alapból.
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen és a változások részleteit az 5. számú
mellékletben láthatjuk.
Támogatók: Magyar Államkincstár, NCA Működési költség támogatás.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
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 Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 7,434 ezer Ft volt. Ez mind munkabér és
hozzá kapcsolódó járulékos költség volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői külön
költségtérítésben és juttatásban nem részesültek, a feladatukat önkéntesként látják el.
 Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt.
A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

3

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ
Az Egyesület a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az
alábbiakat folytatja:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető – szolgáltatások.
Kiemelten közhasznú tevékenységünket a 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról alapján végezzük.
Közhasznú tevékenységünket a 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról alapján
végezzük.
I. CSALÁDI NAPKÖZIK MŰKÖDTETÉSE
1. Telephelyeink
Egyesületünk fő tevékenysége családi napközik működtetése, hálózatos formában
(székhely + telephelyek).
A családi napközi mint gyermekek napközbeni ellátási formája kötelező
önkormányzati feladat, ezért ezen tevékenységünknek köszönhetően szervezetünk kiemelten
közhasznú. Ellátási szerződéssel bírunk Kiskunfélegyháza önkormányzatával. Támogatást az
önkormányzattól nem kaptunk.
A cél érdekében az alábbi eredményeket értük el 2011 évben:
Családi napközi telephelyeinket hálózatba szerveztük. Családi napközi hálózatunkban
működő családi napközijeink:


Gyermekház Családi Napközi
o 6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 20/B.
o 2008 óta működik
o 7 férőhely
o 1 állandó alkalmazott
o 1 önkéntes



Gyermekház Családi Napközi 2
o 6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 20/B.
o 2011 óta működik
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o 7 férőhely
o 1 állandó alkalmazott
o 1 önkéntes


Természetközeli Nevelés Családi Napközi
o 6724 Szeged, Cső u. 6/B 7/20
o 2009-től működik
o 5 férőhely
o 1 állandó alkalmazott
o 1 önkéntes



Cserebogár Családi Napközi és Fejlesztőműhely 1
o 5540 Szarvas, Alkotmány u. 15
o 2011 óta működik
o 7 férőhely
o 1 állandó alkalmazott
o 1 önkéntes



Cserebogár Családi Napközi és Fejlesztőműhely 2
o 5540 Szarvas, Alkotmány u. 15
o 2010 óta működik
o 7 férőhely
o 1 állandó alkalmazott
o 1 önkéntes

2011 év folyamán az alábbi telephelyeink működését szüntettük meg:
 Gyermekkert Családi Napközi 1-2, 6421 Kisszállás, Marx u. 9
o 2007 óta működött
o 14 férőhely
o 4 munkahely (2 állandó alkalmazott)
o bezárás: 2011. december 31
 Csodatanoda Családi Napközi 1-2, 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 45
o 2009-től, 2010-ben is működik
o 14 férőhely
o 2 állandó alkalmazott
o fenntartóváltás: 2011. március 10.
2. Családi napközijeink forrásainak bővítése
Mivel Egyesületünk elsősorban a Dél-Alföldön tevékenykedik, így kiemelt
feladatunknak érezzük a társadalmi felelősségvállalást. Sajnos ez a régió az EU egyik
leghátrányosabb régiója, így a szülői hozzájárulást igyekszünk a minimumra csökkenteni,
ezzel is növelve a hozzáférhetőséget,és javítva az esélyegyenlőséget, leküzdve a
szocializációs hátrányokat.
Családi napközijeink bevételi lehetőségei:
Állami normatíva
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Ez sajnos a költségek kb. 1/3-át fedezi, így kénytelenek vagyunk plusz forrásokat
keresni a fenntarthatóságunkhoz. Mivel a teljes működési költség itt a Dél-Alföldön a
családokra nem áthárítható, így sajnos működési költségeink fennmaradó részét saját
forrásból kell finanszírozni.
Önkormányzati támogatás
Bár kötelező önkormányzati feladatot látunk el, sajnos úgy tapasztaljuk, hogy az
önkormányzatok gyakran nehezen adnak a lakosaiknak bármilyen támogatást. Kimutathatóan
kb. fele összegbe kerül egy családi napközi férőhely, mint egy bölcsődei.
Ha az önkormányzat bármilyen, akár jelképesnek tűnő (néhány ezer Ft) támogatást adna
gyermekenként, azzal csökkentve a térítési díjat, a szülőknek hatalmas segítséget nyújtana.
Ezt a működési területünkön 2 önkormányzat felismerte (Kisszállás, Kiskunfálegyháza), bár
anyagi támogatást egyik önkormányzat sem nyújt.
Szülői térítési dj
Ezt igyekszünk a minimumra csökkenteni.
3. Családi napközi, mint munkahelyteremtő tényező
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak a ténynek, hogy a családi napközijeink
munkahelyeket teremtenek, méghozzá 2 úton:
 Direkt munkahelyteremtés
o Munkahelyet adunk annak, aki helyben a családi napköziben dolgozik
 Indirekt munkahelyteremtés
o Munkalehetőséghez juttatjuk áttételesen azt, aki így a gyermekét el tudja
helyezni, ő maga pedig munkába tud állni.
Családi napközijeinkben 5 főnek teremtettünk munkahelyet. 33 férőhelyen tudunk ellátni
gyermekeket, ezzel 33 családnak (édesanyának) teremtjük meg a munkába való visszatérés
lehetőségét.
Családi napközijeinkben lehetőséget biztosítunk önkéntes tevékenység végzésére.
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II. OKTATÁS
Családi napközi vezető képzés
A Csodacsalád Egyesület a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a
nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról értelmében családi
napközi vezetői tanfolyamokat szervez.
Egyesületünk családi napköziket üzemeltet, hálózatos intézményi formában.
Fenntartóként, új engedélyezések során szembesültünk a tanfolyam hiányával, így – mivel
személyi és tárgyi feltételeink adottak – a tanfolyam tartását tűztük ki célul. Mivel az általunk
lefedett földrajzi területen hiányzik a képzőhely, mindenképp hiányt pótló tevékenységünk. A
családi napközik számának várható növekedése is új képzőhely létrejöttét indokolja.
2010 év óta FAT akkreditált felnőttképző intézményként nyújtjuk FAT akkreditált
képzéseinket.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők
 felkészüljenek a családi napközi működtetésére,
 megszerezzék a gyermekek ellátásához, gondozásához, neveléséhez szükséges
ismereteket,
 megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat,
 felkészüljenek a gyermekek napirendjének megtervezésére, szervezésére, napi
szükségleteik kielégítésére,
 felkészüljenek a gyermekek napközbeni ellátására a gazdaságosság szempontjaira és a
kisvállalkozások körülményeire tekintettel,
 megismerjék a működésükkel kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket.
Képzésünk gyakorlat-orientált, ami azt jelenti, hogy
 plusz 30 óra gazdálkodási és kommunikációs ismeretet adunk a tanfolyamon
 maga a tanfolyam legtöbbször egy családi napköziben zajlik!
 minden oktatónk maga is családi napköziben dolgozik
 minden napközink képzőhely, így biztosítjuk az ingyenes gyakorlati lehetőséget, a
hallgató lakhelyéhez legközelebb
 igény esetén ingyen vigyázunk a hallgató gyermekére
 szállást tudunk biztosítani
Terveink között szerepel 2012 évben az e-learning képzés bevezetése, ezzel is segítve az
életen át tartó tanulást, leküzdve a földrajzi, anyagi akadályokat, segítve az esélyegyenlőséget.
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III. PÁLYÁZATAINK, PROJEKTJEINK
Nyertes pályázatunk 2011-ben:
Projekt
időszaka

2011

Pályázat címe

Kiíró

Működési költség igénylése a Csodacsalád
ESZA
Egyesület számára

Program

NCA-ORSZ-111182

Eredmény

500.000,- Ft
működési
költségre

A céljaink eléréséért, erőforrásaink fejlesztéséért folyamatosan pályázunk.

Kisszállás, 2012. január 20.
Dr. Nagy Ágnes elnök sk

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Csodacsalád Egyesület közgyűlése 2012. január 20--i
ülésén elfogadta.
Budapest, 2012. január 20.
Dr. Nagy Ágnes elnök sk
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Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás
időpontja
Összege
(Ft)

Felhasználás célja

0

Felhasználás összege
Előző évi
tárgyévi
0

Átvitel összege

0

elszámolás határideje

0
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Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
2011. év
Megnevezés

Előző évi összeg
(eFt)

Tárgyévi összeg
(eFt)

Változás
%

Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
- közhasznú tevékenység tévi vesztesége
- közhasznú tevékenység tévi nyeresége
- vállalkozási tevékenység tévi vesztesége
Egyéb

0
-2.109
0
0
-256
-256
0
0
0

0
-2.618
0
0
1.055
0
207
0
0

0
24
0
0
76
-100
100
0
0

Megjegyzés

eFt
0
509
0
0
1.311
256
207
0
0
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Közhasznúsági jelentés 4. sz. melléklete
KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés

Juttatás
összege
Előző évi

eltérés

tárgyévi

%

Megjegyzés
Ft

Közhasznú tevékenység
keretében nyújtott

Pénzbeli juttatások
összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások
összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Egyéb juttatások
Egyéb célszerinti, de nem
közhasznú Tevékenység
keretében nyújtott

Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
Összesen

0

0

0

5. sz. melléklet
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KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
2011. Év

Juttatás megnevezése

Támogatott cél
előző évi

Magyar Államkincstár
Önkormányzati támogatás
SZJA 1%
NCA-ORSZ-10
NCA-DP-10-A-0247
NCA-DP-10-A-0269
Összesen

Normatív támogatás
Működési támogatás
Működési támogatás
Működési támogatás
Pályázat
Pályázat

Támogatás összege
tárgyévi
10.039.000
910.000
262.000
500.000
3.000.000
2.970.000
17.681.000

Változás
%
5.280.000
0
0
500.000

5.780.000

Ft
-53
-100
-100
0
-100
-100
-66

-4.759.000
-910.000
-262.000
0
-3.000.000
-2.970.000
-11.910.000
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