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1. A szervezet alapadatai 
 
 
 
 
 
 

1. Elnevezés:   „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány 
 
2. Képviselő: Holczingerné Szabó Andrea Kuratórium elnöke 
 
3. Székhely:  8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
4. Levelezési cím: 8572 Bakonyszücs, Kossuth u.1. 
 
5. Adószám: 18929483-1-19 
 
6. TB folyószámlaszám:  1892948397 
 
7. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet. 
 
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Veszprém Megyei Bíróság 
    PK. 60 162/1999/4. (1999. 12. 13.) 
 
9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Veszprém Megyei Bíróság PK. 60 162/1999/4.  
    (1999. 12. 13.) 
 

10. A szervezet céljának rövid leírása: Bakonyszücs Község  illetékességi területén pénzügyileg     
      hozzájárul az Önkormányzat által ellátandó közfeladatok biztosításához: így különösen: az 
      egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek javításához; a szociális alapellátás megfelelő 
      színvonalú működtetéséhez az időskorúak gondozása, és a falugondnoki szolgáltatás 
      vonatkozásában; közreműködés a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának biztosításában; 
      alapfokú nevelés-oktatás működtetésében, fejlesztésében; gyermekvédelmi feladatok, 
      közkönyvtári ellátásában; helyi közművelődési tevékenység, a helyi kulturális örökség   
      ápolásában; közösségi tér biztosításában; az épített környezet védelmében; a helyi építészeti   
      örökség megóvásában; a természeti környezet védelmében, különösen a szervezett kommunális 
      hulladék szállítása, kezelése  tekintetében; ár,- és belvízveszély megelőzésében; vízrendezés, 
      településfejlesztés,- rendezés, közutak fenntartásában; köztisztaság és településtisztaság    
      biztosításában; légszennyezés mérséklésében; a német nemzetiség egyedi és kollektív jogai    
      érvényesülésének támogatásában. 
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2. Számviteli beszámoló 
                                                          2012. év 
 

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatás 
„Szücs Jövőjéért” Közalapítvány 
Statisztikai számjel: 18929483 9199 561 19 
Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2012. 12. 31. 
 

                   (ezer Ft) 
Sor-    szám A tétel megnevezése Előző évi 

 
Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyévi 
 

1. A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE       (2.+…+7.) 4 994  5 296 
2.    1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás   
3.     a) alapítótól  3 000 3 300 
4.     b) államháztartás más alrendszeréből  1 994 1 996 
5.    2. Pályázati úton elnyert támogatás  1 444  
6.    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   
7.    4. Egyéb bevétel 279 365 
    5. Falugondnoki g.jármű vásárlásához hitel   
    6. Előző évi pénzmaradvány 90 183 
    7. Kötelezettség 129 2 
8. B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (9.+10.)   
9.    1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel   
10.    2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele   
    

11. C) ÖSSZES BEVÉTEL (1.+8.) 6 936 5 846 
    

12. D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 5 030 5 518 
    

13. E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (14.+15.)   
14.    1. Nem cél szerinti tevékenység költségei   
15.    2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei   
     

16. F) ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI     (12.+13.) 5 030 5 518 
    

17. G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 183 328 
    

18.   H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
    

19.   I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY  (17.-18.) 183 328 

 

                                                                    T á j é k o z t a t ó    a d a t o k                          (ezer Ft)                                                                                                              
 Előző év Tárgyév 
A) Személyi jellegű ráfordítások 3 147 3 335

  bérköltség 2 916 2 421
  megbízási díjak  
  tiszteletdíjak  
  személyi jellegű egyéb költségek 231 156
  személyi jellegű költségek közterhei 694 758

B) Anyagjellegű ráfordítások 835 932
C) Értékcsökkenési leírás 4 669 6 886
D) Egyéb költségek, ráfordítások 225 1 251
E) A szervezet által nyújtott támogatások  

 

 - ebből: pályázati úton nyújtott támogatások   
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 

A „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány 2012. évben a 3/11/E kódszámú, „Falugondnoki vagy 
tanyagondnoki szolgáltatás elnevezésű szociális normatíva jogcímen 1 996 550 Ft összegű 
alapnormatívában részesült. A folyósított normatíva teljes összegét a Falugondnoki szolgálat 
működésére használta fel. 
 
 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

A „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány vagyonmérlege 
                                                                                                 

M É R L E G 
 

2012. év 
                                                                                         ezer Ft 

               
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Sor- szám 
          A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyévi 

1.  A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 938 1 721
2.    I.   Immateriális javak  
3.    II.   Tárgyi eszközök 3 938 1 721
4.    III.   Befektetett pénzügyi eszközök   
5.    IV.   Befektetett eszközök értékhelyesbítése    
6.  B) FORGÓESZKÖZÖK 183 328
7.    I.   Készletek   
8.    II.   Követelések  
9.    III.   Értékpapírok  
10.    IV.   Pénzeszközök 183 328
11.  C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  
  12.  ESZKÖZÖK (aktívák) összesen (1+6+11) 4 121 2 049
  

13.  D) SAJÁT TŐKE 3 992 
14.    I.   Induló tőke/Jegyzett tőke 20 20                  
15.    II.   Tőkeváltozás 3 972 2 029
16.        - ebből: tárgyévi eredmény   
17.    III.   Értékelési tartalék   
18.  E) CÉLTARTALÉK   
19.  F) KÖTELEZETTSÉGEK         
20.    I.   Hosszú lejáratú kötelezettségek   
21.    II.   Rövid lejáratú kötelezettségek 129 
22.  G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   
  23.    FORRÁSOK (passzívák) összesen  

                       (13 +18+19+22) 4 121 2 049
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Az Alapítvány harmadik éve használta a  2009. évben MVH-támogatással beszerzett PEUGEOT 
BOXER típusú falugondnoki gépjárművet, és ezzel látja el a falugondnoki teendőket. 
 
Az Alapítványnak egyéb vagyontárgya nincs. A gépjármű időarányos értékcsökkenésének 
elszámolása 6 886 e Ft összegben meg is történt. 
 
 
 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 

 
 
Az Alapítvány a 2012. évben a falugondnoki szolgálat működtetésén és a gépjárműbeszerzésen 
kívül külön juttatást nem teljesített. 
 
 
 

 
6. A Központi Költségvetési Szervtől, Elkülönített Állami Pénzalapoktól, helyi 

Önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének 
kimutatása 

 
 
Az Alapítvány a 3. pontban leírt költségvetési normatív támogatáson felül az alapító Bakonyszücs 
Község Önkormányzatától  3 000 ezer Ft összegben működési célú támogatást, 250 ezer Ft 
támogatást az MVH-s támogatással megrendezett Falunapi rendezvényhez  kapott, továbbá a 
bakonyszücsi Német Nemzetiségi Önkormányzattól ugyancsak a Falunapi rendezvényhez kapott 
50 ezer Ft-ot. A Falunapi rendezvényhez a megyei FM Hivataltól 363 049 Ft-ot kapott. 
 
 
 
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

kimutatása 
 
 
Az Alapítvány tisztségviselői tevékenységük ellátásáért semmiféle juttatást nem kapnak, azt 
társadalmi megbízatásként végzik. 
 
 
 
 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége 2012. évben elsősorban a falugondnoki szolgálat 
ellátásában nyilvánult meg.  
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A falugondnoki tevékenységet  a bakonyszücsi önkormányzat és az alapítvány  között megkötött 
ellátási szerződés alapján látja el. 
Településünkön nagy szükség van a falugondnoki szolgálatra: a 340 fős lakosságból 105 fő 
nyugdíjas, és 25 fő rokkant nyugdíjas. Elsősorban ebből a csoportból veszik igénybe napi 
rendszerességgel a szociális étkezést. 2012. évben a bakonyszücsi Önkormányzat működtette a 
szociális étkeztetést,  ám az ebéd napi szállítását továbbra is a Falugondnoki szolgálat végzi. Az 
ellátottak számára jóval kedvezőbb térítési díjak miatt többen veszik igénybe a szociális étkezést, 
naponta 25-28 fő részére szállít a falugondnok  ebédet. 
Naponta szállítja a község óvódásait a bakonykoppányi óvódába, ahova a Huszárokelőpusztai 
külterületi lakos nagycsalád gyermekeit is utaztatja. 
Az óvódások napi óvódába – és délutáni hazaszállításán túl esetenként uszodába és  színházba, 
illetve az ugodi központi óvódába is szállítja a gyerekeket. 
A háziorvos heti két alkalommal rendel a községben. A rendelésekre a betegszállítást (az arra 
rászorulóknak), illetve a gyógyszer – rendelést, továbbá heti 2-3 alkalommal a receptek, illetve 
gyógyászati segédeszközök Pápán történő kiváltását, és házhozszállítását is elvégzi. 
Napi rendszerességű és gyümölcsöző a falugondnok  kapcsolata a háziorvossal és a településen 
működő házigondozókkal. A rászoruló idős embereket érintő kérdésekben kiválóan tudnak 
együttműködni. A háziorvossal történő egyeztetések után a betegek pápai szakrendelésre, esetleg 
regionális gyógyintézménybe történő szállítását is elvégzi. 
A település idős lakói részére igény szerint kirándulást, illetve a közeli termálfürdőbe látogatást 
szervez a szolgálat. 
Az önkormányzat kulturális és szabadidős programjaira (Falunap, Idősek napja) a mozgásukban 
korlátozott idős embereket a rendezvény helyszínére szállítja. 
Temetések alkalmával igény szerint ellátja az idősek szállítását a templom és a temető között. 
 
A  lakosság minden korcsoportja részére elvégzi a közös sportrendezvényekre történő szállítást. 
Esetenként elvégzi az arra rászorulók részére nagybevásárlások lebonyolítását. 
Heti rendszerességű a kapcsolata a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás családsegítő, illetve 
gyermekjóléti szolgálatával. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a községben indokolt a falugondnoki szolgálat működtetése, mert a 
hasonló nagyságrendű településeken ez az egyetlen segítség a lakosság jelentős hányada részére. 
Létjogosultsága azért is indokolt, mert Bakonyszücs un.”zsáktelepülés”, a helyi VOLÁN ZRT. 
járatai naponta csak ritkán érintik a községet, megnehezítve ezzel a gépkocsival nem rendelkező 
családok, és idős, beteg emberek mobilizációját.       
 
 
Bakonyszücs, 2012. április 05.  
                                                                                      Holczingerné Szabó Andrea 
                                                                                             Kuratórium elnöke 


