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A Menedékház Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

1. Számviteli beszámoló
A Menedékház Alapítvány a 2009.évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és  a kapcsolódó előírásoknak 
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 17.234 ezer Ft, a saját tőke 1.180 ezer Ft. 
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és  a közhasznú szervezeti eredmény 
kimutatásból.

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
Tárgyévben az Alapítvány 45.835 eFt. állami normatív támogatást kapott, ebből 7.703  eFt. finanszírozási különbözet 
2010.-ben visszafizetésre kerül. 
A kapott támogatást az Intézmény teljes egészében fel is használta, melyet a jelentés 2. számú melléklete mutat be.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás.
Az Alapítvány 2009.02.11.-én kezdte meg tényleges működését előző évről tehát beszámolni illetve növekedést 
megállapítani nincs módunk. Törekszünk mindig arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is  használja közhasznú 
céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását 3. számú melléklet mutatja be. 

4. Célszerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. (4. számú melléklet.)

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,  támogatóktól kapott támogatás 
mértéke.
Tárgyévben Alapítványunk összesen 52061 eFt támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes 
bemutatását 2. számú melléklet tartalmazza.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege. 
Szervezetünk vezető tisztségviselői személyi jellegű juttatásban nem részesültek, csak a munkájukhoz szükséges 
költségtérítést fizettünk ki. Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
A Menedékház Alapítvány 2005-ben azzal a céllal jött létre,  hogy krízis helyzetben lévő embereknek nyújtson hatékony 
segítséget, támogatást, főként lakhatási problémáik megoldásában.

Tényleges tevékenységét 2008-ban kezdte el. Az alapítvány 2008. 07.15-óta a Vasvári munkásszállótól bérel 12 
férőhelyet, melyeket olyan válságos  helyzetbe került emberek számára közvetít ki, akik képtelenek másképp megoldani 
lakhatásukat, illetve nem várt krízishelyzetbe kerültek.

2009. február 11-én kapott az alapítvány működési engedélyt egy 60 fős Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyének 
üzemeltetésére és 30 fős Nappali Melegedő megnyitására. Az ellátottak nagy számára való tekintettel indokoltnak láttuk 
az éjjeli menedékhely és nappali melegedő bővítését.  A bővítési kérelmünknek megfelelően 2009. szeptember 15-én 
kibővült a menedékhely 80 főre, a nappali melegedő pedig egyidejűleg 60 fő ellátására kapott engedélyt.

Az éjjeli  menedékhely szakmai programjának eleget téve csak életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan személyeket 
lát el főleg a budai kerületekből. Az ügyfeleinket az elsősorban az MMSZ UGSZ szakemberei delegálják. Szoros 
együttműködünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Utcai Gondozó Szolgálatával, illetve a Budapest Módszertani 
Központ és Intézményei által működtetett utcai gondozó szolgálattal. Hatékony együttműködést építettünk a BMSZKI 
által szervezett Felvételt Előkészítő Team-el, amely az érintettek egy magasabb ellátási formába kerülését hivatott 
koordinálni. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk az MMSZ Mozgó Orvosi Rendelővel, aki kéthetente orvosi ellátást biztosítanak 
az éjjeli menedékhely ügyfelei részére.

Az éjjeli menedékhelyen a 2009  évben 193  ügyfél, 16.394 éjszakát töltött nálunk. A nappali melegedőben 228  fő,  9.429 
alkalommal használta az intézményt. A nappali melegedő az alapvető szükségletek ellátása mellett, biztosít ügyfelei 
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számára álláskeresési lehetőséget internet és álláslista segítségével. Munka ügyben mindennap ingyenes telefonálási 
lehetőséget biztosítunk 9-15 óra között. Emellett kézműves fogalakozásokat indítunk. Igyekszünk eltérni a szokványos 
ellátási formától, és ezért ennek megfelelően a szabadidő értelmes eltöltésére motiváljuk ügyfeleinket. Ennek megfelelően 
beindult Kézműves klub, Ulti klub és a Műhely klub.

2009.10.  01-én tartotta az alapítvány szakmai nyíltnapját, amire civileket és társintézményeket vártunk.  Nyílt napunk 
nagy sikert aratott a meghívottak körében. Bemutattuk alapítványunk célkitűzéseit és meglévő intézményeit. Informáltuk 
a társintézményeket,  hogy a jövőben milyen szolgáltatásokat látunk indokoltnak működtetni. Ennek megfelelően 
elkezdtük a felkészülést arra, hogy megnyissa az alapítvány kapuit a rászoruló családok számára.

Elkezdtük az engedélyeztetését egy átmeneti szállónak, azon ügyfeleinknek számára, akik készek arra, hogy egy 
magasabb ellátási formába lépjenek,  és ezáltal megtegyék az első lépést arra, hogy az ellátórendszerből kikerülve önálló 
életet éljenek. Az átmeneti  szálló szakmai programjában nagy súlyt fektettünk a gazdasági válság áldozataira, elsősorban 
azokra, akik nem tudják fizetni a lakáshitelüket és emiatt utcára kerültek.

Bekapcsolódtunk a Menhely Alapítvány által koordinált „Bónos rendszerbe”, ami segítségével folyamatosan tudunk 
munkásszállókon elhelyezni olyan ügyfeleinket,  akiknek nem feltétlenül indokolt az éjjeli menedékhelyen tölteni az 
éjszakáit, mert esetleg meg tud felelni egy magasabb ellátásnak, mind anyagilag, mind morálisan. 

Annak érdekében, hogy a kemény téli  hidegekben minél kevesebben töltsék az éjszakáikat Budapest utcán engedélyt 
kértünk 20 ideiglenes férőhely kialakítására. Az ideiglenes férőhelyeket a Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálata 
koordinálta, a fővárosi Krízis Autók hatékony működésének érdekében.

Az alapítvány folytatta a 2008-ban megkezdett „12 Ágy” programját, aminek keretein belül 2009-ben 37 fő  lakott nálunk 
2499 napot. Ezen az időszak alatt 13  család töltött nálunk havi 223  éjszakát átlagosan. A 37 főből 17 fő  kiskorú volt. 
Három esetben várandós anyukát helyeztünk el a munkásszállón. Ebben az évben ismét pályáztuk a Hajléktalanokért 
Közalapítványnál, hogy 2010-ben is tovább tudjuk működtetni ezt az ellátási formát.
 
Az elmúlt évben 9 pályázatot adtunk be, azért, hogy ügyfeleinknek minél hatékonyabb segítséget tudjunk nyújtani. A 
beadott pályázatokból öt pályázattal nyertünk. Év végén megrendeztünk karácsonyi ünnepségünket, amit szintén 
pályázati forrásból finanszíroztunk. 

Nagyszabású cipőgyűjtési akciót szerveztünk a Budaörs Rádióval és a Budaörsi Önkormányzattal karöltve.

Célkitűzésünknek megfelelően sikerült úgy kialakítani az éjjeli menedékhelyet, hogy az megfeleljen az utcán élő speciális 
hajléktalan rétegnek. A szakmai stáb felépítése is sikeresnek mondható, mivel olyan szakemberek dolgoznak 
intézményeinkben,  akik rendelkeznek több éves szakmai tapasztalattal az utcai gondozás  terén, és dolgoztak éjjeli 
menedékhelyeken is. A vegyes tapasztalatokat sikeresen tudták munkájuk során kamatoztatni. Emellett fiatalos 
lendülettel  állnak minden új kihívással szembe.  Egy következetes, összetartó szakmai stábot mondhat magáénak a 
Menedékház Alapítvány. 
A társintézményeink visszajelzései és az elért sikerek alapján úgy érezzük, a lehetőségekhez képest hatékonyan tudunk 
dolgozni.  Kihasználunk továbbra is minden alkalmat arra, hogy pályázati  úton továbbra is  színesebbé tegyünk 
munkánkat, és minél hatékonyabban segíthessünk az ügyfeleinknek.

Fontosnak tartjuk az alapítvánnyal kapcsolatban lévő  intézményeket, magánszemélyeket folyamatos tájékoztassuk a 
nálunk folyó munkáról, és  aktualitásokról. Ezért elindult az alapítvány honlapja:  www.menedekhaz.hu címen, ahol minden 
fontos programunk, eredményünk megtalálható.

         
Nagy Zoltán

Szakmai igazgató
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Sorszám A tétel megnevezése Előző év (eFt) Tárgyév (eFt)

a b c d

A Összes közhasznú tevékenység bevétele    44.561

1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás,    39.003

a                     alapítótól    

b                     központi költségvetéstől    38.132

c                     helyi önkormányzattól    871

d                     egyéb    

2 Pályázati úton elnyert támogatás    5.356

3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel    

4 Tagdíjból származó bevételek    

5 Egyéb bevételek    200

6 Pénzügyi műveletek bevételei    3

7 Rendkívüli bevételek    200

8 Aktivált saját teljesítmény értéke    

B Vállalkozási tevékenység bevétele    

C Összes bevétel    44358

D Közhasznú tevékenység költségei    43.592

1 Anyagjellegű ráfordítások 88  20.857

2 Személyi jellegű ráfordítások    20.132

3 Értékcsökkenési leírás    1.271

4 Egyéb ráfordítások  2  1.332

5 Pénzügyi műveletek ráfordításai    0

6 Rendkívüli ráfordítások   0

E Vállalkozási tevékenység költségei    0

F Összes tevékenység költségei    43.592

G Adózás előtti vállalkozási eredmény    0

H Adófizetési kötelezettség   0 

I Tárgyévi vállalkozási eredmény    0

J Tárgyévi közhasznú eredmény  -89  969

Menedékház Alapítvány



Tájékoztató adatokTájékoztató adatokTájékoztató adatokTájékoztató adatok

A. személyi jellegű ráfordításokA. személyi jellegű ráfordítások    

                1 Bérköltségek                1 Bérköltségek    15.319

    a. megbízási díjak    a. megbízási díjak    2.198

b. tiszteletdíjakb. tiszteletdíjak    

                2. Személyi jellegű egyéb költségek                2. Személyi jellegű egyéb költségek    320

                3. Személyi jellegű költségek közterhei                3. Személyi jellegű költségek közterhei    4.494

B. Nyújtott támogatásokB. Nyújtott támogatások    

                1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás                1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás    
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Kimutatás a támogatások felhasználásáról
2009. év

 

                             Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

Támogatást nyújtó neve
TámogatásTámogatás

Felhasználás célja

Felhasználás 
összege (Ft)

 
Átvitel összege (Ft) Elszámolás határidejeTámogatást nyújtó neve

időpontja összege (Ft)
Felhasználás célja

előző évi tárgyévi
Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje

Magyar Államkincstár 2009.havonta   45.834.930  Működési támogatás 0  38.131.937  7.702.993  2010.09.hó

 Fővárosi Önkormányzat  2009.12.23 300.000  Működési és szociális 0 300.000 0  

 Fővárosi Önkormányzat  2009.12.23 300.000  Működési és szociális 0 300.000 0  

 Budaörs Önkormányzata  2009.12.28 270.500  Programtámogatás 0 270.500 0  

 Hajléktalanokért Alapítvány  2009.05.01  2.356.000  Működési támogatás 0  2.356.000 0  

 Interremise Kft.  2009.01.02 3.000.000  Működési támogatás    3.000.000 0  

               

Összesen:    52.061.430      41.358.437    



Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2009. év 
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete

Megnevezés Előző évi összeg (eFt) Tárgyévi összeg (eFt) Megjegyzés

Induló tőke  0  0  

Tőkeváltozás  211  1180  

Lekötött tartalék      

Értékelési tartalék      

Tárgyévi eredmény  -89  969  

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye  -89  969  



Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2009 év
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet

	 	 	 	

Juttatás megnevezés
Juttatás összege (Ft)Juttatás összege (Ft) EltérésEltérés Megjegyzés

Juttatás megnevezés
előző évi tárgyévi % Ft  

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott          

Pénzbeli juttatások összesen          

ebből adóköteles          

ebből adómentes          

Természetbeli juttatások összesen          

ebből adóköteles          

ebből adómentes          

Egyéb juttatások          

Összesen:  0  0  0  0  

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott          

Pénzbeli juttatások           

nem pénzbeli juttatások          

Egyéb juttatások          

Összesen:  0  0  0  0  

Mindösszesen:  0  0  0  0  



A közhasznúsági jelentés elfogadására vonatkozó határozat
Menedékház Alapítvány

Jegyzőkönyv a 2009.évi Beszámoló elfogadásáról
Jelen vannak:

Somogyi Tiborné képviselő

Türk Istvánné alapító
 
Alulírottak a Menedékház Alapítvány 2009.évi egyszerűsített éves beszámolóját a mai napon 100 %-os  szavazat mellett 
elfogadjuk.  17.234 eFt mérlegfőösszeggel és 969 eFt mérleg szerinti eredménnyel. A mérleg szerinti eredményt teljes 
mértékben eredménytartalékba helyezzük.

Budapest,2010-05-21

 Somogyi Tiborné                                                                                   Türk Istvánné
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