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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
2005-ben nem részesült költségvetési támogatásban.

IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról: lásd melléklet 2.

V. Kimutatás cél szerinti juttatásokról: lásd melléklet 3.

VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatásról:
a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2005-ben nem részesült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi
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települési önkorrnányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási
önkormányzattói és mindezek szerveitől.

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2005-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselöinek.

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 alapítvány munkatársai a vállalt
alaptevékenységet - hátrányos helyzetű mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok
táboroztatása - 1984 óta folyamatosan végzik.

2005 tavaszán, április 22-24-ig, péntek estétől vasárnap délig egy hosszú hétvégét töltöttünk
együtt a sérültek gondozására jelentkező fiatalokkal, hogy felkészüljünk a nyári táborozásra.
A felkészítőre Kismaroson került sor egy Székesfehérváron élő keresztény kisközösség
tagjainak vezetésével, 40 fő részvételével. A vezetők (Magyar László, Magyarné Pál Laura,
Rozsics Gábor, Singer József, Singer Józsefné) közül hárman maguk is nevelnek sérült
gyermekeket, így személyes tapasztalataikat átadva tudták gazdagítani a fiatalokat. Sok
élményben volt részünk és hasznos tapasztalatokat szereztünk. A nyaralás előtt, június 18-án
kirándultunk Csókakőre és további megbeszéléseket szerveztünk, hogy a turnusokban
segédkező fiatalok összeismerkedjenek és kialakítsák a nyaraló hetek programját. Ezt segítette
elő a Kiskunlacháza-Dunaparton július 1-3-ig 16 fó részvételével szervezett csoportépítö
tréning is, amely egy vizitúra keretei között adott alkalmat a nyaraltatásban résztvevőknek az
ismerkedésre, barátkozásra.

Heti váltás ban 2005. július 16-augusztus 21-ig 5 turnusban 103 sérült fiatal és mintegy 150
segítő Söréden, valamint egy héten keresztül július 23-30-ig 13 sérült és 27 segítő Kálozon
nyaralt. A 116 sérült nyaralóból 110 fó Fejér megyéből, 6 fó más megyéből érkezett. A 110
fóből 63 Székesfehérváron, 47 Fejér megye más településein él (Alap 1, Bakonycsernye 2,
Bicske 1, Dunaújváros 6, Füle 1, Gárdony 1, Iszkaszentgyörgy 1, Jenő 1, Káloz 2,
Kincsesbánya 1, Kisláng 1, Lajoskomárom 1, Lovasberény 1, Magyaralmás 2, Mezőfalva 1,
Mezőszentgyörgy 1, Mór 13, Pákozd 1, Sárkeresztes 1, Sárszentmihály 1, Szabadbattyán 3,
Szabadegyháza 2, Zámoly 1, Zichyújfalu 1). A segítők több mint fele Székesfehérvárról
illetve Fejér megyéből, a többiek az ország különböző településeiről érkeztek. A nyaraltatás
szervezésében és lebonyolításában további önkéntesek vettek részt. Kálozon részben az óvoda
konyhája biztosította a meleg étel ellátást, az Idősek Napközi Otthona pedig teret adott az
étkezések és egyéb programok lebonyolításához. Söréden az óvodától bérelt konyhában
történt a meleg étel készítése. A konyhai szolgálatra napi vagy heti váltás ban, környező és
távolabbi településekről (Bánya, Bodajk, Magyaralmás, Mór, Székesfehérvár) érkeztek
segítők.
Az egyhetes táborok ideje és programja változatosan alakult. Az egyes táborok tematikus
programot állítottak össze vagy mottót választottak az adott hétre (Sörédi Sziget Fesztivál
2005 - Kell egy hét együttlét; A magyarság története: Honfoglaló nap, Mátyás király kora,
törökkor; Időutazás: őskortói az újkorig; Noé bárkája: hajóépítés - útnak indulás - állatok,
növények - partra szállás). A nap gerincét a kiscsoportos beszélgetések, kézműves
foglalkozások (raffia ablakdísz készítés, üvegmécses festés, gyöngyfűzés, henna testfestés,
ékszerkészítés, ablakfestés, agyagozás, gipszkép készítés, köfestés, jelmezkészítés, festés
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zsírkrétával, szitás festés, gyufakép ragasztás, papír mozaikkép készítés, vesszőfonás),
különféle programok (akadályverseny, ügyességi játékok, sorverseny vizes feladatokkal,
árnyékszínház, futball, asztalitenisz, gyógytorna, jelenetek bemutatása, lovagi próbák és
lovaggá ütés, néptánc tanulás, csónakázás, fürdés, Ki-Mit-Tud, az új segítők kresz vizsgája
kerekesszékből) alkották. Meglúvott vendégek előadásai színesítették a napokat (Passage
zenekar, Sajti és Koma lufibohócok, Lala bohóc és társai, Aikido csoport, a kálozi Nyugdíjas
Klub Asszonykórusa). A turnusok egynapos kirándulásokon vettek részt: Tihany (apátság és
múzeum, városnézés kisvonattal), Balatonszabadí-Fürdötelep (strandolás), Vértesszőlős
(őskori lelőhely) és Tata (vár), Budapest (Természettudományi Múzeum, Margit-sziget),
Kisláng (utazás lovaskocsikkal, vadászat vizipisztollyal az úton előre elhelyezett festett
állatképekre, hintózás, lovaglás), Tibany - Balatonfüred (hajózás) és Balatonfiízfó (bobozás).
Minden héten volt zenés, táncos búcsúest.
A nyaraitatás elsődleges célja, a szülők tehermentesítése megvalósuit. A sérült nyaralók és a
segítő fiatalok között barátságok szövődtek. A nyaralás sok vidámságot, élményt jelentett
mind a sérült mind az ép fiatalok számára.

Az Alapítvány október 29-én műsoros baráti találkozót rendezett, amelyen a nyaralók,
segítőik és a szülők közösen ünnepeltek, szórakoztak és örültek egymásnak, felelevenítve a
nyári élményeket. A találkozó a budapesti A Zene Mindenkié Egyesület .Para fónia"
zenekarának komolyzenei koncert jével kezdődött, majd két nyaraló turnus fiataljainak
produkciója következett, végül pedig a Kálozi Asszonykórus Tollfosztás című jelenetét
mutatta be a Szent István Művelődési Ház nagytermét zsúfolásig megtöltő nézőközönségnek.

Alapítványunk és a sörédi Önkormányzat összefogásaként 2005 júliusában már a megújult,
átépített faluközpont fogadta a táborozókat. Kezdeményezésünkre a munkánkat támogató
Kőnig Elemérné önkéntes felajánlással elkészítette a teljes faluközpont rendezési tervét. Az
Önkormányzat pályázaton nyert összeget a kivitelezésre. E munkálatok folytatásaként
Alapítványunk az ősz folyamán új kerítést építtetett a nyaraltatásnak helyet adó ingatlanok
utcafrontjára. Az építkezést követő tereprendezést és parkosítást egy Önkéntes Nap keretében
az Alcoa-Köfém Kft. Informatikai Szolgáltató Szervezetének 30 munkatársa végezte el,
amelyhez a gyár 60 db növényt, tujákat és sövénybokrokat adományozott.

ICJ //1 ( /
~~eli JfJef Or

a kuratórium elnöke
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A Teljes Élet Szociális Alapítvány 2005. évi gazdasági tevékenysége

yitó egyenleg 2.191.670,- Lekötött betét 12.904.658,-

Bevételek

Támogatás 2.515.905,-

237.470,- magán és intézményi adományok
1.995.988,- SZJA 1%

280.600,- pályázatok

Kamat, egyéb 836.669,-

834.822,- kamat
1.847,- egyéb

Összes bevétel 3.350.727,-

Kiadások

Bankköltség 36.902,-

Alapítványi tevékenység 4.194.211,-

Összes kiadás 4.231.113,-

Záró egyenleg 1.791.477,- Lekötött betét 12.424.465,-

Cél szerinti juttatások

Intézményi adományozók:
Alcoa Alapítvány

Pályázatok:
Székesfehérvár Önkormányzata
Nemzeti Civil Alapprogram

148.470,-

70.000,-
210.600,-

Kuratóriumi határozat alapján az SZJA 1%-ából befolyt halmozott összegből2005-ben
3.393.287,-Ft-ot nyaraitatásra és részben kerítés építésére fordítottunk.

Székesfehérvár, 2005. december 31.

Deli József
a kuratórium elnöke



Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezJ2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2005.

Megnevezés Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás**
Megjegyzés

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

Tőkeváltozás összege 11 678 10750 0,921 - 928

Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás**
Megjegyzés

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

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény 2861 - 880 - 0,308 - 3741

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés - 205 - 48 0,234 157

Tárgyévi eredmény*** 2656 - 928 - 0,349 - 3584

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



Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezJ3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2005.

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 természetbenti támogatás, juttatá 3410 4194 1,229 784

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

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás **
Megjegyzés

(Ft) (Ft) (%) (Ft)
Pénzbeli támogatás, 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 füzött szöveges elemzés
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A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰsíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

~ÉV

A e eb 1 rvezet me1roeveze

adatok E 'T ba"
Sor- A tétel megnevezése Előző ev Előző ov(ek Targ,evszám helyesbités.,
, • r rl "
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+11) ló} O { 335""(

-
2 I r,~NZÜGYILEG ~~NDEZm BEV~TELEK

103 D { JlS'.11- 1.+2.+3.+4.+5. -
3 1 Kozhasznú célú múködesre kapott támogatas Z,3 b6 2.2.. 3..3

- 1-

4 a) elapitótól
- - 1-- -1- -

5 b) kozponti koltségvetéstöl
- - - - -

6. c) hely' önkormányzsttól
-

7. d) térsedalombiztositotól
-- - -

8 e) egyéb 2.35c:' z..2-33
- -

9 n tovébbutalasl céllal kapott- - ~ - -- -
10. 2 Pályázati uton elnyert témoqatás 2..'302... uj'{1- - 1- -
11 3. Közhasznú tevékenységból származó bevétel
- - 1- - 1-

12 4. Taqdijból származó bevétel
- 1- - f- -

13 5 Egyéb bevétel W1;J s ~}-
-- -

t4. II P~NZBEV~TELTNEM JELENTÖBEVÉTElEK
- f- -

15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 +2 )

16 1 Pénzugyileg rendezett bevételek
-- 1-

17 2 Pénzbevételt nem jelentö bevételek

18. C Tényleges pénzbevételek (AJI+B q ) <;, 3D 1 S.3.s-(
-

19 D. Pénzbevételt nem jelentö bevételek (A fil .BI2.',
-1- - -

20 E. Közhasznu tevékenység ráforditasai (1 +2 +3 +4.) .1(,4S 42.. t-S
21 1 Ráforditáslc.ént érvényesíthető kiadások .'1 ~ ~D Lt2..~A.

22 Ebből: továbbutalt támogatás

13 2, Ráfordítást jelentö eszközváltozások

24 1Ráforditást jelentő elszámolások l.O";- 1;.;

25 4. Ráforditásként nem érvényesíthetö kiadások

26. F. Vállalkozási tevékenység ráforditásai (1+2+3 +4)

2) 1 Ráforditásként érvényesíthetö kiadások

28. 2. Ráforditást jelentő eszközváltozások
-

29 1Ráforditást [elentö elszámolások

30. 4 Ráforditásként nem érvényesithető kiadások

T.1715/B.r.52. s AB Nyomtatvány
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰsíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

~D ;~IÉv ,,1m, f f ban
So, A tétel megnevezése Előző ev ElOlD ev(ek)

jyfV5Z~!!!... hel)esbnesel-; - -- - --;;b ( ,
31 G Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 1:2 \ 2-8b -( -~<SO

- l-
II 1 Közhaszl1u tevékenysé-g t~TfYéViper\Z1.J9Y

Ld' fo { -JJ'Oeredménye (AII E./IÉJ4
- - -

n 2 Vállalkozási tevékenyseg ta'gyev p'n1U<JV
eredménye (8 IIF II ·f 14 ) - -

34 H Nem pénzben realizált eredmény (+ 1 ±l - W!,- - 4.<!

35 1 Kozhasznú tevékenyseg nem pénzben rea lajt -4..feredménye (A./IIE 12 El3.) - 2.-DS-1- -
36 2 Vállalkozási tevékenység nem pénzben reahzalt

- eredmen]e (8/2 tn f 13)

37 I Adözás elötti eredmény (B 11 f./1 hHIl
r; -

38 J Fizetendő társasági adó

39 K Tárgyevi eredmény _Z-"~b - gU
- _. -

40 1 Közhasznú tevékenység targyévl <aMeredménye (A./I +AlIIHEll +EI2+E/31 LC, 5"6 -1- -
4' 2 Vallalkozási tevékenység tárgyev

eredménye (1JI

TAJÉKOZTATÓ ADATOK

42 A Pénzügyileg rendezett személyi jellegú ráfordltasok
-

43 1 8érkbltseg
- --

44 ebből: rneqblzási dijak
-

45 tisztelerdnak1- - 1- --

46 2 Személyi )ellegu egyéb kifizetesek
-

47 3. Berjárulékok
- - -- - -

48 8 Pénzűqyileq rendezett anyag jellegü ráforditasok - 1-- -

49 ( Ertékcsökkenés! le Irás I.tR
- -- -1- -

SO D. Penzllgyileg rendezett egyéb jellegu raíorduesok ~2.J{
-

51 E A szervezet által nyújtott támogatások (penziJgyileg rendezett)

52 F Tárgyévben Apeh altal kiutalt 1% összege d9c,

T 1715IB.r sz AB Nyon tatv

Sörád
\

kettere- ica« ia.~v-_.::S:;O~. _



o +- 1
Iv. qe Sle:velet c me

TeijeA EtJ-- ~c,:6o;')~h;.dQ
tooo ~1J1,_ud.r( ift:~ L-..'yf '1

EGYSZERES KÖNYVVITElT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

I zJ L0 I O I ~ I ÉV
Sor- A tétel megnevezése Előző ev Előző év(ek) Targyevszám helyesbítései

- - f- - -
a b ( d

1 A. Befektetett eszközök {2 -4. sarok) 2..;- 3, -{ 5""2."
- - -f-

2 I IMMATERIAlIS JAVAK 'tS- e- -
3 II TÁRGYI ESZKOZOK to s .Li)Ica -
4 III BEFEKTETETT PÉNZUGYI ESZKÖZÖK'-
5 Forgóeszközök (6· 9 sorok) 1 S- 0'3(" ,(Lr2tr",

1- - 1-

6 I KtSllETEK
f- l-

7 IL KÖVETELÉSEK'- '-
8 III ERTtKPAPiROK

-

9. IV PÉNZESZKOZOK .{ 5"'0'3(" .fLt 2.tb
-

O. ESZKÖZÖK (AKTiV AK) ÖSSZESEN 1 -s sor) j:)3C,9 ,(5' t-lr D

11 C. Saját töke (12 16. sorok) 0~,,3S to ,(2.2-1- +
12 I INDUlÚ TÖKE 1 JEGYZETT TÖKE 30D .300

- l-

B II TÖKEVAlTOzAs 1 EREDMtNY lU H·8 UJ 1-50f- -
14 III lEKÖTÖTT TARTAltK

1--

15 IV TARGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖl 2..G,Sb - ~2,y(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖl)

16 V TARGYÉVIEREDMÉNYVAlLAlKOZÁSI TEVtKENYStGBÖl
1- - -

17 D. Tartalék 1-1 s- 5""{ s-
IB. E. Céltartalékok

-
19 F Kötelezettségek (20 21 sarok)

-
20. I HOSSZÚ lEJARATÚ KÖTElEZETTSÉGEK

- -- - -

21 II RÖVID lEJARATU KÖTElEZETTStGEK
-

22 FORRAsOK (PASSZiVAK) ÖSSZESEN ~53c,l) 45 }<ID(11.+ 17.+ 18.+ 19. sor)

adatok E F ban

@.L W.
Az egyéb s~eezet vezetöjp

(képviselője)
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