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1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: Teljes Élet Szociális Alapítvány
2. Képviselő: Deli József
3. Székhely: 8072 Söréd, Rákóczi u. 46.
4. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9.
5. Adószám: 18483170-1-07
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vétel sorszáma: Fejér Megyei Bíróság - 345
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.61. 771/1994/4., 1994. november 16.
9. Közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk. 61. 771/1994/18.,2000. február 9.
10. A szervezet célja:

Családban élő mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok nyaraltatása, a nyaraitatás
feltételeinek biztosítása, a sérült fiatalok társadalomba való integrációjának előmozdítása,
sérült fiatalok és kortárs segítők körében közösségek létrehozása és fejlesztése.

II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló: lásd a mellékletet.

Ill. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány
2003-ban nem részesült költségvetési támogatásban.

IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról: lásd melléklet 2.

V. Kimutatás cél szerinti juttatáso kró 1:lásd melléklet 3.

VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptóI, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattóI, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatásról:
a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2003-ban nem részesült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi



települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási
önkormányzattói és mindezek szerveitől.

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2003-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.

VIlI. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

A Teljes Élet Szociális Alapítvány közhasznú szervezet, vezető tisztségviselői, a kuratórium
tagjai és az alapítvány önkéntesei tevékenységükért semmiféle juttatásban nem részesülnek.
Az alapítványnak nincs fizetett munkatársa. Az önkéntes karitatív munkán kívül az alapítvány
a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából, pályázatokból és adományokból befolyt
összegekből tartja fenn magát. Az alapítvány munkatársai a vállalt alaptevékenységet -
hátrányos helyzetű mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok táboroztatása - 1984
óta folyamatosan végzik.

2003 tavaszán két alkalommal, marcnis 28-30 és április 25-27 között, egy-egy hosszú
hétvégét töltöttünk együtt a sérültek gondozására jelentkező fiatalokkal, hogy felkészüljünk a
nyári táborozásra. Az első felkészítőre Péliföldszentkereszten került sor Kőszegi Tamásné
Melinda gyógytornász vezetésével, 16 fó részvételével. A második felkészítőt Bajóton
tartottuk 15 fó részvételével. A felkészítőt Faragó Ferenc és Faragóné Bircsák Márta
gyógypedagógusok vezették. Június 20-22-én csoportépítő tréninget tartottunk 28 fó
részvételével Ménfócsanakon. Mindegyik alkalommal sok élményben volt részünk és hasznos
tapasztalatokat szereztünk.

Heti váltásban 2003. július 19-augusztus 24-ig 5 tumusban 100 sérült gyermek és 138 segítő
fiatal nyaralt. A nyaraitatás szervezésében további önkéntesek vettek részt. Az első héten,
július 19-26-ig, Nagyvelegen biztosítottunk nyaralási lehetőséget, majd ezt követően a
fiatalok 4 héten keresztül az Alapítvány rendelkezésére álló nyaralóházban nyaraltak Söréden.
Július 19-től 26-ig, míg az 1. tumus Nagyvelegen nyarait, építőtábort szerveztünk. Az
építőtábor egy majdani épületbővítéshez és új oldalkerítés építéséhez készítette elő a terepet.
A munkálatokban 16 felnőtt és 2 gyermek vett részt. A résztvevők elbontottak egy nagyobb
melléképületet, elszállíttattak 3 konténer sittet, 2 tonna vasat és papírt, valamint egy teherautó
egyéb hulladékot. Tereprendezésként elhordtak egy sziklakert szerű föld- és kőkupacot,
bozótot irtottak, füvet nyírtak, elszáradt fákat vágtak ki. Lomtalanítottak, és rendet raktak két
pincehelyiségben.

Az egyhetes táborok ideje és programja a tervezett szerint alakult. A nap gerincét a
kiscsoportos beszélgetések, kézműves foglalkozások (kosárfonás, gyurrnázás, festés
vízfestékkel, terményképek készítése, papírhajtogatás, jelmezkészítés), vetélkedők,
társasjátékok és szabadtéri sport programok alkották. Meghívott vendégek (Vakler Anna
népdalénekes, Varró János népzenész, Lala, Kudarc és Gabóca bohócok, Pataki Attila
rockzenész) előadásai színesítették a napokat. Egy-egy alkalommal lovaglást szerveztek,
Nagyvelegre, Székesfehérvárra (Babamúzeum, Repüléstörténeti kiállítás), és a Velencei-tóhoz
(Agárd - Termálfiirdő) kirándultak. Minden héten volt műsoros búcsúest és tábortűz.

A nyaraltatás elsődleges célja, a szülők tehermentesítése megvalósult. A sérült nyaralók és a
segítő fiatalok között barátságok szövődtek. A nyaralás sok vidámságot, élményt jelentett
mind a sérült mind az ép fiatalok számára. A segítők közül többen először kerültek sérültek



közelébe. Megállták: a helyüket, és jelezték, hogy jövőre is szívesen jönnek. Az Alapítvány
november 15-én műsoros baráti találkozót rendezett, amelyen számos sérült és ép fiatal vett
részt. A nyaralók, segítőik és a szülők közösen ünnepeltek és örültek egymásnak,
felelevenítve a nyári élményeket.

(o vL- \)(

Deli Jbisef
a kuratórium elnöke



A Teljes Élet Szociális Alapítvány 2003. évi gazdasági tevékenysége

Nyitó egyenleg 2.873.758,- Lekötött betét 6.988.581,-

Bevételek

Támogatás 4.245.873,-

602.100,- magán és intézményi adományok
2.068.866,- SZJA 1%
1.574.907,- pályázatok

Kamat 443.835,-

Összes bevétel 4.689.708,-

Kiadások

Bankköltség 28.476,-

Közüzemi díj 236.509,-

Alapítványi tevékenység 2.051.089,-

Összes kiadás 2.316.074,-

Záró egyenleg 342.196,- Lekötött betét 11.893.777,-



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezl2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2003.

Megnevezés Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás** Megjegyzés
ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Tőkeváltozás összege 6878 9509 1,383 2631

Megnevezés
Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Megjegyzés

ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény 2835 2374 0,837 - 461

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés - 204 - 205 1,005 - 1

Tárgyévi eredmény*** 2631 2169 0,824 - 462

* Egyszerűsített mérleg alapján
* * A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fiízött szöveges elernzés.
* * * Eredménylevezetés alapján



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezl3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2003.

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Megjegyzés
ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás
Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás
Adómentes terrnészetbenti támogatás, juttatá 2660 2288 0,860 -372

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Megjegyzés
(Ft) (Ft) (%) (Ft)

Pénzbeli támo gatás, juttatás
Nem pénzbeli támogatás, juttatás

* Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás
* * A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés



Statisztikaiszámjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB QERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰsíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
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Sar A tétel megnevezése Elbzo ev flozo <v(eI) s gyev
~~ - - helyesbítéseí "- 1-, h r "

1 A Összes kozhasznú tevékenység bevétele (, +11i 53::f2 116g0-
PÉNZUGYllEG RENDEZETIBEVFTEIEK

-
2 I !J3:f2_ L-fGjO _f- (1.+2 .• 3.+4.+5) l-

l 1 t::ólhasznu celu múkodésre ~dpOtl tamoqarás ~~"1b. .26:f-1 _1-- "-- - - - - - -
I al ateprtotol

1-- - --
5 :.J) k rponti koítséqvetéstöl- I- - l- I-- -
Ó hely' onkorrnánvzatt

1--- -- -- - - 1-- -- --
7 JI ta sdatomb 1tO$ tot

8 el eqyéb 3~::f- G 2. G 1ti--
Q ft rovabbutalást 'tlllal kapatt

-
2 Pályazatt utan ' yert tamag tá If ct :J:; -15":fS

, Kozha')z u leveke 'f °9001 Slarma be-
-

'2 4 TagalJ~ I zarmazo bevete
- - -

13 5 Egyéb bevétel !:1G3 ~L-t~- - - - - -
14 II PENZBEVÉTHTNEM JFlENTÖ BfVETf EK-- .' - - f- -

1" B Vállalkozási tevékenység bevételen ti)
-- - 1-- - -

6 1 Penzugytleg rendezett bevetelek
1-- - -- --

7 2 Pénzbevételt nem jelento bevé'ele,
1- -- - 1- -

18 c Tényleges pénzbevételek (A /1 +B 1) 5"312 _ - 1--- ~ G 50-- - -- -- --
19 D Pénzbevételt nem jelentö bevételek A I BIZ-- - - 1- - --
20 E. Kőzhasmú tevékenyseq raforditasai (1 f.l .3 ...4.J 2 -:f-lvL _252_/1_'-- -1---- - - - 1- -

2' t. Rafordttaskénl érvényesithetö ktadaso. .2S:J.:f _ _ 2 ~.1G_-- -f- l-- 1--

22 Ebből továbbutalt tamogatás
-- - - 1- "-- - - --

23 2 RMolditást jelentő eszközvéhozésok
1- ----- - -

24 l Ráfoldítast jelento elszamola;ok 2 ot.., _2,OS _
-- - -

25 4 Ráfotdltasl ént nem érvénye theto liadásak1---- -- -- --1-- -

26 F Vállalkozas; tevekenység rafcrdrtásai 11+2 t3 +4

27 1 Rafordítás~ént érvényesnhető k'adasot
-- - 1- - -

28. 2 Raforditást jelentö eszközveltozasol
-- 1-- - -

29 3 Ráford'tást jelentó elszárnelás ,k
-- - ---"" - - - 1-- -----

lr 4 Ráford'tásl ént nem ef\eny.~thetö hira",,,,,!
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-

l' J. Fizetendo társasági ado
---- --

39 K Targyévi ered meny 2J) .:)/1 211G~- - - - - - -
40 1 Közha>znú tevékenYSég largye LG 3-1 2,16'Jeredménye lAJI +Alllllf'1.EI2+E.31

2 Vállalkozási tevéke~Yseg t~rg{f'Vl-
-

41 eredmenye (1J)

TAJÉKOZTATÓ ADATOK

41 A_ Pénzügyileg rendezett személyi jellegú ráíordttások
-- - -

43 1 Bérkolrseg
- - --

44 ebből. megbizasI ~Iia~
-- - -1--- - - - -

45 ttszteletdijak
--

46 2 5zeOl.IYI jellegu eyyeb ~,f,,,te;ek
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JI 3. BerjanMkok
1- - --- -- -

48 B. Pénzügyileg rend eze ti anyag Jellegű, etcrdnasok
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49 C. Ertékcsökkenési lelras 20~--- ----- -------- - - -
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- - --
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Sor- A tétel megnevezése Előző ev Előző év(ek) Targyévszám helyesbítései

a b ( d •
1 ABefektetett eszközök (]·4. sorok) I.-t of g 4-S-g
2 I IMMATERIÁliS JAVAK 8Z g;
3. II TÁRGYI ESZKÓZOK 336 '!:J 1-(;
4 ill BEfEKTETETI PEIUUGYI ESZKÖZÖK

-
5. Forgöeszközök (6-9 sorok) d g 62 ;ll23G1-

6. 1. KÉSZLETEK
- 1-- - 1- -

7 II. KÖVETELtSEK
- i-- -

8 III ÉRTtKPAPIROK -_.- l- i---

9 IV PENZESZKÖZÓK "I8GZ !\223h
10 ESZKÖZÖK (AKTlvÁK) ÖSSZESEN (1 +5. sor) Ao 3t..,O ti Z 6 .'1~
11 C. Saját tőke (12·16. sorok) '1 Q()'J ;11 ,cr1-~
12. 1. INDULO TÖKE / JEGYZETI TÖKE '7,00 300
13. II TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY ?:.I1:i-f( <f s» '1
14 III LEKÖTÓn TARTAlEK

15. IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBOL 26.3.1 2.;16"1(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBOL)

16. V TÁRGYÉVIEREDMÉNYVÁLLAlKOZÁSI TMKENYSÉGBOL

17. D. Tartalék 5311 ::f-/fG
18. E. Céltartalékok

19. F. Kotelezettségek (10.-11 sorok)

20 1. HOSSZÚ WÁRATÚ KÖTElEZETISÉGEK

II II. RÓViD LEJÁRATÚ KÖTElEZETISÉGEK

22 FORRÁSOK (PASSZ!XÁK) ÖSSZESEN Ao3LfO A2GSLt(11.+17.+18.+19. sor

adatok E FT-ban

Keltezés: 200Lj ~vv 31f.

T.1715/B.r.sz. -1 - AB Nyomtatvány


