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1. A tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A TÁMASZ Idősek Otthona Balatonfűzfő Szociálisellátó Nonprofit Kft. tulajdonosai a Balatonfűzfő,
Gagarin u. 22. alatt bentlakásos idősotthoni ellátásra, átmeneti gondozóházra alapították a céget
2005. augusztus 30-i bejegyzéssel. Az időskorúak gondozóháza szolgáltatás 2020. február 25. nappal
törlésre került. Az Idősek Otthona férőhely így 135 főre módosult. A cég alapítása óta közhasznúsági
bejegyzéssel rendelkezik.
A közhasznú tevékenységét a társaság az alábbi TEÁOR ’08 besorolási tevékenységek alatt végzi.
8730 ’08
8790 ’08
8810 ’08
8899 ’08

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, mint főtevékenység
Egyéb bentlakásos ellátás
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:
6820 ’08
6832 ’08
8110 ’08
8690 ’08
8710 ’08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Épületüzemeltetés
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos, nem kórházi ápolás

A fenti tevékenységek a közhasznú feladatok ellátását segíti.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

Idősotthoni bentlakásos ellátás
Idősotthoni bentlakásos ellátást, valamint időskorúak átmeneti ellátását végzi intézményünk. A
feladataink ellátását az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint az ezekhez
kapcsolódó kiegészítő rendeletek szabályozzák. Tevékenységünket hatósági engedéllyel végezzük.
2014. évtől részt veszünk a közfoglalkoztatási programban, ezen belül a 2020. évben 2 főnek
biztosítottunk munkát.
Közhasznú tevékenység megnevezése: Idősek bentlakásos ellátása
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális ellátások biztosítása,
időskorúak gondozása 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól, 13. §(1) bek. 8
pont.
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nyugdíjas korosztály, fogyatékkal élők
Közhasznú tevékenységből részesülők éves létszáma: 119 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A lakossági igényekhez igazodva intézményünk
folyamatosan bővíti a befogadói létszámot. Intézményünk célja, hogy az idős korosztály számára
biztos támaszt nyújtsunk. A törvényi előírásokon túl naponta ismétlődő, illetve az évszakokhoz,
ünnepekhez kapcsolódó színes programokat szervezünk részükre. Ezeket a programokat megfelelő
infrastruktúrával (hangosítás) biztosítjuk.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznál vagyon kimutatása
2020. évi mérleg szerinti nyereség

4.796 eFt

Idősek bentlakásos ellátása

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Adatok eFt-ban

Előző év

Tárgy év

A közhasznú tevékenységben részesülők számára
nyújtott ellátás

382.444

435.709

Adatok eFt-ban

Előző év

Tárgy év

Ügyvezető igazgató
Intézményvezető
Gazdasági vezető 4 órában
Ápolási vezető

10.556
6.841
2.572
6.292

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

11.617
8.349
2.752
7.363

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Adatok eFt-ban

Előző év

Tárgy év

Éves összes bevétel
ebből:
Normatív támogatás
Korrigált árbevétel

388.235

440.504

139.781
248.454

169.448
271.056

Összes ráfordítás (kiadás)
ebből
Személyi jellegű kiadás
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózott eredmény

382.444

435.709

228.496
153.948
+ 5.791

266.112
169.597
+ 4.796

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen

Nem

A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)
0 fő
Intézményünk célja, hogy az idős korosztály számára tartalmas, érdekes, szórakoztató napokat
biztosítsunk. Érezzék megbecsülésüket, legyen értelme az életüknek. Az anyagi lehetőségek
biztosításán túl törekszünk az ellátás színvonalát humán erőforrás oldalról is támogatni.

Balatonfűzfő, 2021. május 03.
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