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1. A szervezet alapadatai

Elnevezése: Egymást Segítő Egyesület (ESE)

Képviselő: Némethy Mária elnök

Székhely: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.

Adószám: 19173245-2-13

Főtevékenysége: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60043/1989/2, 1989.07.17.

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk.600431l989/23, 1998.01.01.

A szervezet célja: Az ország területén élő rászorult emberek, közösségek
felderítése, a velük való kapcsolat megteremtése segítségnyújtás céljából.
Szociális intézmények és Pedagógiai szakszolgálat létesítése, fenntartása,
működtetése, rehabilitációs foglalkoztatás nyújtása.



2.Számviteli beszámoló
(könyvvizsgálói jelentésseI)
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A kettős kőnyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója ésközhasznúsági melléklete PK-142

Törvényszék: Tárgyév:

Beküldő adatai

További utónevek ~

[Má~----] [ =d \
I::c..::.::Má::::.::.::ria=---- 1 1 [ I
[i;s:..::=-ébe",,--.t__ ] L ~ I

I
I

Előtag Családi név

INémethy -------.-""]
Első utónév

Viselt név:

Születési név: [;;ethy r--"---------

IKocsis __~

[AUsztria
~lau -----------------------

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Szervezet neve:

-----~
[Egymást Segítő Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: ~~~G Település: [Pécel .-------=:=1
Közterület jellege: Iutca l
C-] Ajtó [--~

Közterület neve: l_p_ih_e_n_ó_' _

Házszám: \_2 1 Lépcsőház: c-~ Emelet:

Bejegyző határozat száma: [ill] .~ ·liL~liI4!3O /[iliIiliJ /@]3J
[If]/@}]/ r:iliIIIJ
~~~0@]~~~-@J-~@]

Nyilvántartási szám:

Szervezet adószáma:

Képviselő neve: [NéffiethY Mária

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécel

L- ~

Nyomtatva: 2014.05.2111.03.49Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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"~,~,' A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete
nn

'UIII~' •• '1-=

PK-142

Szervezet neve:

ILE~g~y_m_á_s_t_S_eg~í_tó_'_E~g~y_es_u_'I_et ~

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év Tárgyév
helyesbítése

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK)

A. Befektetett eszközök 254892 252972
1.Immateriális javak 136

II. Tárgyi eszközök 188856 185072

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 65900 67900

B. Forgóeszközök 76585 111723

1.Készletek 1488 2341
II. Követelések 6199 9070 I
Ill. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 68898 100312
C. Aktív időbeli elhatárolások 498 221

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 331975 364916
FORRÁSOK (PAsszíVÁK)

D. Saját tőke 235009 269796

1.Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény 204076 235009

Ill. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 30989 35430

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből -56 -643

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 21278 23168
1.Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 21278 23168

G. Passzív időbeli elhatárolások 75688 71952

FORRÁSOK ÖSSZESEN 331975 364916

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.2111.03.49



A kettős kőnyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója ésközhasznúságí melléklete PK-142

Szervezet neve:
I::'~ --.-----.
~gymást Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.)_ ... ..
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző ~ előző ev tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

._--
1. Értékesítés nettó árbevétele 203766 245437 1140 1583 204906 247020

_.
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
143565 133833 143565 133833

_.
- tagdíj, alapítótói kapott
befizetés 56 75 56 75

. támogatások 137833 130658 137833 130658

- adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei 2210 22:10

5 Rendkívül! bevételek

el}b6i

. alapítótói kapott befizetés

---
. támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 347331 381480 1140 1583 348471 383063

ebből: közhasznú tevékenységr bovérelei 347331 381480 347331 381480

~-~~~gjellegŰ ráfordítás~-[52 3;~

-------_.-

182063 893 1037 153225 183100

'7. Személyi Jellegű ráfordítások I 149397 159536 303 1189 149 700 160725
1

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

---- _._. --
8. Értékcsökkenési leírás 4882 4089 4882 4089

9 Egyéb ráfordítások 9611 362 9611 362

10. Pénzügyi műveletek
rátordításai

Kitöltő verzió: 2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 20'14.05.21 11.03.50



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és kőzhasznúsági melléklete PK-142

Sze~\Iezet neve:

IEgymást Segítő Egyesület J
.-

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

ll. Rendkívüli ráfordítások
120 120

~--
B. Összes ráfordítás
(6-+-7+8+9+10+11) 316342 346050 1196 222E 317538 348276

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 316342 346060 316342 346060

._-- -
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 30989 35430 -56 -643 30933 34787

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
30989 35430 -56 -643 30933 34787

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (0-13)
30989 35430 -56 -643 30933 34787

Tájékoztató adatok
~-

A. Központi költségvetési
9860 11400 9860 11400támogatás

B. Helyi önkormányzati
, költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, Illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

o Normatív támogatás 117908 118060 117908 118060

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi

505 801 505 801CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

I Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könyvvizsgálói záradék 00 Igen O Nem

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05,21 11.03,50
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai I
I

1.1 NévEmást Se~litőEgy'es,Wei

.~

1.2 Székhely

IIrányítószám: @EEJ~ Település:
!Pécel 1

I
Közterület neve: !Pihenő

1
Közterület jellege:

lutca l i

Házszám: 12 [ Lépcsőház: I [ Emelet: I [ Ajtó:
! I

1.3 Bejegyző határozat száma: [iliJ.@El.~/~ I@g] I
1.4 Nyilvántartási szám: ITTIJ /[iliJ/ [ilITIJJ

I1.4 Szervezet adószáma. 0~00@]@l@]~-~-0@]
1.6 Képviselő neve: !NémethY Mária ~

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
,

Az Egyesmet székhelyén, az ESE Bacz.oni István R'ehabHiiád6:s és Apoió Otthonunkhan '61 fer6hely,e'n, az
ts.aszegi tetephelyünkün lévo ESE Alemany Erzsébet Segít,5 Ház Hehabilftációs és Ápoió Orttho.nb.an - 87 tö
idő s és deruens hetegek részére, és :l!0 Ui, fogyatékos s;z.erl1€ly részere biztosítunk magas szlntü benttakascs
rehabilntációs enátást.

i
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

-----
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Iszociális ellátások biztosítása ~
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11993. évi lII.tv a szcciális ellátásról [

12011. évi CLXXXIX tv Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 8. l
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: !gondozásra szoruló idősek és fogyatékos személyek I
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1220 I
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szociális intézményi ,ellátásajnk:
14'8 féröhelyen idős emberek bentlakásos ápotöotrhonlethelyezése, 10 fó fogyatékos ellátott
rehabilitációs intéImény·j elIátátSa. 16 fö rehabilltácíös célú takóetthon}, 42. fó fo'gyatékos nappali
i,tlté,zményie!látása, ezen l'elW .1'0f6 rés:zér,e Tárno,gató sz,ni'9,áltatás nyújtása.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.2111.03.50



PK-142
A kettős kőnyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete

L Szervezet azonosító adatai

1.1 NévEmást Segítő. EgyesÜlet

1.2 Székhely

Irányítószám: 0~~~ Település: Ipécel
L- ~

közterütat neve: l'-p_i__he_n_ő 1 Közterület jellege: I'-u_tc_a _

Házszám: 12 [ Lépcsőház: 1 [ Emelet: I Ajtó:

l
_==:=1

1.3 Bejegyző határozat száma: rn.ffi.~/~/@li]
1.4 Nyilvántartási szám: ~/@]]/~
1.4 Szervezet adószám a: ~~~0~[3]@]@]-[3]-~~

1.6 Képviselő neve: IL...N_e_'m__e_th_y__M_á_f_ia ._._ .. J
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

t\po!ó otthonainKban rninden Ilakó részére a!aps.zol'9áltatásk€nt nyújtunk e~.légzsé~J(i'\Jyialap é s
rehaMitádós ellátást.

!sasze~Jitelep helyünkön lévo l!O férőIHl!lye:s, rehabifltáGió,s célú lakóottnonunk enyhe es. középsútyo s értelmi
fogyatékos üatalok részér,e nyújt tartós eiheJyezést ..

A Tárnoqató Szolgálat a müködésí termetén (Isaszeg. Pécel, Khstarcsa, Kerepes, Gődőllö) spec.i,á!is
iann!'ivel segíti a.1ogyartékkal élő személy,ek kcö:zlekedését, intézményeinkbe törtértö s.z,imtásal - sz emélyt
seqítésset, az igényeiknek Inegl;el,el,ö spec.iá:~is.szol·gáltatásolk biztosHása Inetle!l:t.

2013 évben gazdasági okoKb,ól kifolyólag megsztirrtetésre került a Fogyatékoso·k N,app'ali tntezruénye .. r"z
ellátottak intézményietheiyezéséhe.z se9~ts.étJet ny.t'ljtfJttlmk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként}
~-----------------------------------------------------------------------------------------l

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: --------------------------------------------~ I

~-------------------~~~~~~~~-~
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

~~~~~~~--------~
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja:

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.03.50



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

--------------------------------------------------------------------------------------
1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

19Y1nást Se'giló, Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: ~00~ Település: L-Ip_é_c_e_I l
Közterület neve: I-p-ih-e-n-ó-'-----------------.[ Közterület jellege: lutca l
Házszám: 12 [ Lépcsőház: I [ Emelet: I Ajtó: 1

1.3 Bejegyző határozat száma: ~. ~ .~{~ 1@El
1.4 Nyilvántartási szám: []2]/@]]/ ~
1.4 Szervezet adószáma: ~~~0~[~El@J-13l-~@l
1.6 Képvi selö neve: ILN_é_m_e_t_h...:.Y_M_á_r·_,a _

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az EgyestHet ESE AESH Pe-d,ag6giai Szakszolgálat, Korai Fcejlesztó, F'e;jl,eszto Felkészítő> Központja és
Fejlesztd isko~á]a actesti és s:z,eUemi (llahnoiZottan' f,o,gyatékkal élő 'gY'ennekek ktiJ,(j'nbö-zö saíntü 1iejlie.sztésiét
segítL A korai fejl,esltés. feJlesztő, felkészítés feladata a testi, értelmi, beszéd v,agy más fn,g)fatékos ,óvŰ'dai,
iskolai nevelésben nem részeeütö gyermekek 'ellátása.
A Gödi:möi, VefoElseuyházi, at Váci és Dunakes'Zi KiSl!érsé'g, valamint Ture, és As,z,ó-d k{i,rzetéh61 7 Uí, korai
fejlesztését, és fe,j!'esztő iskolai oktatás~nev,elés ken,~téhel1~9 fi) tank,öteles kor;ú, integráltan nem képezhető
súlyosan és hatmezortan f{)gyaték·íi)iS gy.ermek egy,es képesséu,einek f~Jleszt.és'e tö,rtént 2'0.13 a:ugusztus 31-ig.
JO~Jszabát).'Válto.zás követk'eztébell i1ietv,e ~Jazd,asági(}ko:kra hivatkozva az ellátást Z013. ,augusz~us 3:1,év,el
meqszüntettük.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: loktatás, köznevelés _ pedagógiai szakszolgálat [

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 12011. évi 190. törvény a nemzeti l
Iköznevelésről 4. paragrafus 1. bek. p, q. [

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: IfOgyatékkal élő gyermekek 18 éves korig l
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 126 [
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az ellátásban részesül,f) halmozottan fogyatékos gyermekek képes:ség,einek rejles:zt.ése a szakért.6i
s,zakvéleményben f.ogl.alt 'oélo,k elérésév,eL Elgyénl és kis1CSlt>pOrtO'S '9y,6-gY!,-H'!d;ag<ó'yiai és
készséqfejtesztés 'egyéni fejlesztési terv ,alap·ján, ki,amelt:en <likon.d~lktiv rm'l>l:!szerek aHcalmazársával.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.03.51



-------,------------------.--------------------------------------------,,---------,
A kettős kőnyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági meUékiete PK-142

:8..Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

rmást Segitő E~ryesmet

1.2 Székhely

Irányítószám: ~00~ Település: ILP_é_c_e_I [

Közterület neve: I=p=i=h=e=n=ő=======================l Közterület jellege: ~ l
Házszám: lz [ Lépcsőház: I I Emelet: 1________ Ajtó: [

1.3 Bejegyző határozat száma: m·ffi .~/~ I~

1.4 Nyilvántartási szám: ~/@]]/ ~

~@]~0~@]~~-@]-~~1.4 Szervezet adószáma:

1.6 Képvi selő neve: I_N_é_m__e_th_y__M_á_r_ia ~

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Reh.ab!~itáci 6sésáp{)lóotího nai IIkhanell,átásban részesü 16 idős bennakólll k részérestapez o 1'9áltatá.s ként I
nY(ii;.UIl~ e_gészs:é;g.(i,9)1~a!l~p,-.éS!nl!):zg~sszler\~.ir,~habili~á.,C'i6~..en.átást (gyó~Jyt.om~.yyógymass~azs, .. . . \
hldroterapl.a}. Intezmenyemkben kütső szerzo·dess>elbtztosrtJuk a szakorvos! eliataso>khoz valo f1ozz,afE<rest,
(belgyógyász, szemész , neurolóque, gas.ztroentem,!ógus, pszjohiáter, sebész) s-zakeHátások egyéni
szükséqlet szermti rneqszervezésével.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !egészségügyi rehabilitáció~~~~~~==============~3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997. évi 154. törv. az egészségügyről I
135. § 2. bek. e) :=!

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: ,;-!i--;d;-ő_s-;e--:-k:--:-s_Z--;:O=C=i=á=li=s=b=e=n=t=la==ka='s=s=a=I==~ ....J[
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1158
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: ==--=- ....J

- kórházi beutalási, ,eliátá:si iigérwe,ine.k ]e!,enteis cső,klvenése,
- bentlakó udóseinkáilap'Q1tának, közérz·etének javulása,
- egészséges él,etmód, jó IJsziohés állapütelérése ..

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.03.51



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsitett beszámolója és kőzhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IEgymást Segítő Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.) I

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 348471 383063

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

505 8011996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolqáltatásí bevétel

E. Normatív támogatás 117908 118060

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 230058 264202

H. Összes ráfordítás (kiadás) 317538 348276

i. Ebből személyi jellegű ráfordítás 149700 160725

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 316342 346060

K. Adózött eredmény 30933 34787

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé~et vé~ző személyek száma
Caközérdekú önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl +B2)/2 > 1.000.000, - Ft] ~ O
Eetv. 32. § (4) b) [Kl +K2>=OJ ~ O
Eetv. 32. § (4) e) [(11+/2-Al-A2)/(Hl+H2»=O,25] ~ O

Társadalmi támogatottság mutató; Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2)/(Gl +G2) >=0,02J O ~

Eetv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=O,5] ~ O
Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)12>= 10 fől D ~

Kitöltő verzió:2.60,O Nyomtatvány verzió:1 ,6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.03.51



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszeriisitett beszámolója ésközhasznúsági melléklete

Szervezet neve:

[Egymást Segítő Egyesület

r---------------------------~=_--~~--~~~~----~~--~~--~~~~------~~~~_.~~~----~FOcnyatékosságg,a~(H6 sz·e·mé-~yekszámára henUakás,os, v,agy lak6o,tthoni e!látást
nyújtá nem átiami, nem €'9yházi szervezetek egyszeri kj'e~JészilÖ támogatás

1

önkormányzati költségvetés o

- tárgyévben felhasznált összeg:

Fogyatékos Személye.k Esély,egyenl-5ségéért Köz haszn Ú Nonprofit Kft.

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

~---------------------------+--------------------------------------------------------------~
központi költségvetés o

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás o
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2:012 ..deoernber 28. - 2013. ápriHs 3'0.

Támogatási összeg: 2096250

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2096250

2096250

1::=--_g_:_~2_0_:_6_is_:_:_:_~_.r_H_e_n_d_6_· __ D V_i_s_s_z_a_n_e_m_t_é_ri_~_n_d_O_-__ ~ ~

~

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként --l-------._------------------
Személyi 720 000

1- Dologi

o

1376250

Felhalmozási

I----------------------------~------·-----·------------------------------------------------,---------1
Összesen: 12096250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

l
AZ Emberi Erőforrás Minisnértmna megbi.zásából, a Fo·gyatékos Személyek Esélyegyenlóségéért Közhasznú NKft, ,Utal
rne'ghirdeteU pályázat eredményeként a rel,abilhációs célú takconnon és f·ogyatékosok berrtlakás.os renabüuació s
hlitézménye e~lysz'eri, l<ie~Jészrt6norrnattv tamogatas!J,al1 rész'e'stHIt. Ez Ilozzáj,árultazisasz'egi ap ojó otthon
'fogyatékosok re.halJiHtaciós rés.zlegeben az etiátotfak mozgáskor~;átO':lo'tts:ág~ á~lap,ottlknak megfelelo terápiás ,jeHegll
foglafkoztatástlkhoz, ilietve a fakóotthonbanel!1elyezett fO'[lyatélms fiatalok terápiás foglalkoztatás:áfloz.
i\ tarnoqatásbót a boér- és jámtékköltségeket, metve el! rezsikiadáso·kat 1ie.de:ztük.

Az uzletl evben vegzett fobb tevekenysegek es programok bemutatasa

Kitöltő verzió.zBü.O Nyomtatvány verzió rl.B Nyomtatva: 2014.05,21 11,03,51



Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az "Egymást Segítő Egyesület (2119.Pécel, Pihenő utca 2)
Tulajdonosainak 2013 évi éves beszámoló felülvizsgálatáról

Az éves beszámoló ról készült jelentés
Elvégeztük. Az "Egymást Segítő Egyesület (2119.Pécel, Pihenő utca 2) mellékelt 2013
évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú
egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -
melyben az eszközök és források egyező végösszege 364916E Ft, a mérleg szerinti tárgyévi
közhasznú eredmény 35430 E.Ft. (nyereség), a vállalkozási eredmény-643 E Ft ( veszteség)
- és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a
számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó
közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, melyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktói mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat
alapján, A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelményeknek valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás
állításoktóI.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplö összegekröl és
közzétételekről, A kiválasztott eljárások. beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló
megítélésétől függnek.
A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. .
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az
éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. .
Meggyőződésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Könyvvizsgálói vélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad Az "Egymást
Segítő Egyesület (2119.Pécel, Pihenő utca 2) 2013 december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi
helyzetről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.



-2-

Egyéb jelentéstételi kötelezettség:
A közhasznúsági jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az "Egymást Segítő Egyesület (2119.Pécel, Pihenő utca 2). mellékelt
2013.évi éves beszámolójához kapcsolódó 2013 december 31-i fordulónapra vonatkozó
közhasznú jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznú jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznúsági jelentés és az ugyanazon üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Munkánk az közhasznúsági jelentés
és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb,
a gazdálkodó nem audítált számviteli nyilvántartásaibóllevezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az. "Egymást Segítő Egyesület (2119.Pécel, Pihenő utca 2).
közhasznúsági jelentése a 2012. évi közhasznú éves beszámolóval összhangban van.

Nyíregyháza, 2014. 05. 23.

/fl "; In j.:... k\..· >J..,

Pór Sándorné
ZAHLWEL T Kft

·-1)1' f. I' ,\o ú.~ ctl" ~.u...

Pór Sándorné
könyvvizsgáló
eng.szám:002026

ZAlll.. \\lELT KFr.
4400 N}iregyháza, Krúdy Gy. u, 13,

Adószám: 11491767·2·1S
Eng.sz.: 001755; eg.: 15..()9..Q63829

Banksz.: 6880(X)99·1l055499



30 Kimutatás a költségvetési támogatás

felhasználásáról

Az Egymást Segitő Egyesület (ESE) 2013. évben az alábbi költségvetési támogatásokban
részesűlt:

A támogatás összege:
- Normatív állami támogatás 2013. évben befolyt összeg
- Pedagógiai szakszolgálat támogatás 2013. évben befolyt összeg
- Támogató szolgálat 2013. évben befolyt pályázati támogatás összege

109.551 eFt
10.lS3eFt
9.282 eFt

- az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyen-
lőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 41292 kódjelű nyertes pályázat
eredményeként a rehabilitációs célú lakóotthon és fogyatékosok bentlakásos rehabilitációs
intézménye részére elnyert egyszeri, kiegészítő normatív támogatás: 2.096 eFt

Az ESE a kapott támogatások összegét elsősorban a feladatonkénti bér és működési
költségek finanszírozására használta fel.



4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Egymást Segítő Egyesiilet (ESE)
2013. évi költségvetési beszámolója

BEVÉTELEK
Előző évi pénzmaradvány (2012. év)

MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLT BEVÉTELEK
Cél szerinti saját bevétel:
- tagdíjak
- Baczoni István Rehab. és Ápoló Otthon térítési díj
- ESE AESH Rehabilitációs és Ápoló otthon térítési díj
- lakóotthoni térítési díjak
- ESE FNI bevétele (térítési díj, étkezés)
- Támogató szolgálat bevétele
- SZJA 1%
- belföldi adományok
- egyéb cél szerinti bevételek
- kamatbevételek
Cél szerinti saját bevételek összesen:
V állalkozásí bevételek összesen
Cél szerínti támogatások:
- szociális normatíva
- oktatási normatíva (pedagógiai szakszolgálat)
- támogató szolgálat
Cél szerinti támogatások összesen:
Működéssel kapcsolatosbevételt1kpm,n'élkiil.összesen:

Pályázati bevételek összesen:
Egyébbevételek:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(el.őz~F;éYi
pénzmaradvánnyal) :

KIADÁSOK
Bér- és bérjellegű kiadások:
- föfoglalkozásúak bére
- járulékok
- betegszabadság
- rnunkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kiég. Hozzájárulás
- egyéb berjellegű (társadalmi gond.díj.)
'"saját gépkocsi használat
- telefonhasználat

- egyéb személyi jellegű kiadások
Ber- és hérjellegű kiadások összesen:

Anyag és anyag jellegű kiadások:

Terv
(e Ft)
68896

Tény
(e Ft)
68898

80 75
90000 93902

120000 142 155
4900 6 161
1 400 962

900 1 127
500 801
400 397
500 1 130

2000 2134
220680 248844

900 1583

110000 109 551
9000 8510
9282 9282

128282 127343
349862 377 770

2000 2118

351862 379888

420758 448786

130000
32000

500
250

4500
8600

250

115 984
27550

1 753
996

3715
9975

618

134
160725176100



- étkeztetés (összes intézmény)
- gyógyszer költség, egészségügyi anyag ktg
- mosás (szolgáltatás)
- takarítás (szolgáltatás)
- egészségügyi és rehab, szolgáltatás díja, vizitdíj
- ingatlankezelés, karbantartás (szolgáltatás)
- foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
- szállítási kts
- telefon, fax, internet
- postaköltség
- szakkönyv , hírlap, közlöny
- egyéb rendszeres kiadások (biztosítás, stb.)
- bankköltség

- oktatás, képzés
- nyomtatvány, irodaszer
- víz-, csatornadíj
- gázdíj
- áramdíj
- fenntartási, javítási kts.
- üzemanyag kts.
- karbantartás, felújítás
- karitatív alap kiadásai (adományok, segélyek)
- egyéb kts.
- utazási költség
Anyag és anyag jellegű kiadások összesen:
Vállalkozási kiadások összesen:
Működési kiadások összeseh:

48000 54595
15000 19203
8300 10637
5600 5334

52000 60711
3200 3200

200 200
500 688

1 400 1 195
600 411
150 134
500 510
800 903
300 587
250 51

4600 2871
16000 12 884
7000 6 192

300 335
900 819

3000 800
500 544
960 509
700 1 083

170760 184 396
O 1037

346860 346158

Program kiadások:
- pályázatokkal kapcsolatos program kiadások
- fejlesztési (beruházási) kiadások
Program és fejlesztési kiadások összesen:
Fejlesztési hitel VÉDESE-nek
Egyéb kiadások
KIADÁSOKÖSSZES:E'N:

o
169
169

2000
147

348474346860

Tartalékalap
2013. évi pénzmaradvány
KIADÁSOKŰ'S'$j:ffiiSÉ1~';:(t~lJ:indekkal):

73 898
420758

100312
448786



Se A cél szerinti juttatások kímutatása

Magánszemélyeknek adott természetbeni juttatások összege: 544 eFt.

A munkaterápiás jutalom kifizetett összege 8 eFt volt 2013. évben.



6. A központí költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénz-alaptól, a helyi őnkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától ésmíndezek szerveitól
kapott támogatás mértékének kímutatása

A 3. pontban részlétezett támogatás on felül az Egymást Segítő Egyesület (ESE) egyéb

támogatásban nem részesűlt, az SZJA 1 % bevétele: 801 eFt.



7. A vezető tísztségvisclőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) tisztségviselői vezetői tisztségükkel

kapcsolatban 2013. évben sem költségtérítést, sem tiszteletdíjat nem kaptak.



8. Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2013. évi tevékenységi
beszámolója

Egyesületünk tevékenységének értékrendje:
- a társadalmi szolidaritás és a méltányosság elve,
- az előítélet-mentesség, az irgalmasság megtartása,
- a lehető legkisebb beavatkozás elve,
- a rászorultság elve,
- az integráció erősítése minden kapcsolatban.

Az 1989. június 5-én alapított egyesületünk mozgósította a helyi társadalomban a segítőkész
embereket, és késztetője lett a térségben több szervezet megalakulásának. A társadalmi
összefogással, önkéntes munkával, nemzetközi és hazai pályázatokkal a péceli és az isaszegi
önkormányzattói ingyen kapott telkeken létrehozott egy olyan társadalmi ellátó
intézményrendszert idősek és fogyatékkal élők részére, amelyben a legrászorultabb emberek
esélyt kapnak a komplex gondoskodásra, foglalkoztatásra, képzésre.

Legfontosabb tevékenységeink összefoglalása
Felvállalt szociális alap- és szakellátási szolgáltatásaink és ellátásaink közfeladataiban: Isaszegen
a meglévő 1. épület földszintjén - belső építészeti átalakítással - 26 ággyal 2012. évben bövítettük
ápo lóotthonunkat, melynek működési engedélyét az év októberében kaptuk meg, a kihasználtság
végül csak 2013. évben vált teljessé.

2013. október végén a Pest Megyei Kormányhivatalhoz rnűködési engedély kérelmet adtunk be,
melyben kérelmeztük Isaszegen
- clemens betegek bentlakásos intézményi ellátása céljából a 10 fős fogyatékosok rehabilitációs
célú intézményének bentlalcásos idős-demens részleggé történő átminősítését;
- gazdasági okokra hivatkozva, a Ill. épületben lévő Fogyatékoson Nappali intézményének
megszüntetését;
- illetve a rnegszűnt intézmény épületében funkcióváltással illetve belső átalakítási
rnunkálatokkal, 15 férőhelyes idős bentlakásos ápolórészleg létrehozását.

Mindkét ápolóotthonunkban, Pécelen és Isaszegen is folyamatosan nőnek az ápolásszakmai
igények, nemcsak a férőhely bővítés okán, hanem egyre több a teljes ápolást igénylő lakónk. A
súlyos demenciában szenvedő lakóink aránya 50 %-ot közelíti, emiatt az egészségügyi
rehabilitáció, a szakorvosi ellátás, a gyógyszer felhasználás szerepe és költségei folyamatosan
nőnek.

Ápolóotthonaink tárgyi feltételeinek megteremtésében nagy segítséget jelent a németországi
Csilla von Boeselager Alapítvány támogatása, - kiemelten dr Alemany Erzsébet segítő
közbenjárása -, mely hozzájárul ápolási munkánk magas színvonalának megtartásához.

Az ápolóotthonainkban minden lakó részére alapszolgáltatásként nyújtunk egészségügyi alap és
rehabilitációs ellátást.

Támogató Szolgálat
Finanszírozási szerződés keretében 2012.01.01. és 2014.12.3l. között biztosított a támogató
szolgáltatás fenntartása, működetése. A 3 évre szóló pályázati támogatásnak köszönhetően 2013
évben a szállításban és személyi segítésben vállalt feladatmutatókat túlteljesítettüle

Pedagógiai Szakszolgálat
2013. augusztus 31-évei jogszabályi és gazdasági okokra hivatkozva megszüntetésre került az
ESE AESH Pedagógiai Szakszolgálat Korai Fejlesztő, Fejlesztő Felkészítő Központja és Fejlesztő
Iskolája. A NAY-nál, Takarékszövetkezetnél a kijelentések, az Államkincstárnál az elszámolások
lezárásra kerültek.
Mind a Pedagógiai Szakszolgálat, mind a Fogyatékosok Nappali Intézményének
megszüntetésénél gondoskodtunk és személyes segítséget nyújtottunk az ellátottak további
Intézn'\ényi clhcivezéséhez.

Lakóotthon
Lakóotthonos fiataljaink részére az isasz.egi üvegház átalakításával korszerű közösség: életre
alkalmas he\yiséget alakítottunk ki.



2. Karitativ és országos társadalmi tevékenységeink
- Börtönrnissziós tevékenységünket az elmúlt évben is végeztük. Az ország több településén
(Miskolc, Tiszalök, Algyő-Nagyfa, Sopronkőhida, Szeged, Szornbathely, Budapest) lévő
büntetés-végrehajtó intézetben fogvatartott elítéltekkel állunk kapcsolatban. Segítséget
nyújtottunk -- levelezés, tanácsadás, csomagküldés, szabaduló csomagok küldése - a
szabadságvesztésüket töltö eIítélteknek és családjuknak.
- Országos csornagküldő szolgálatunkhoz minden évben sok kérés érkezile Több csomagot
juttattunk el, elsősorban nagycsaládosoknak, illetve idős, egyedülálló embereknek, tartós
élelmiszerrel és ruhaneművel enyhítve nehéz életkörülményeiket.
- ingyenesen, támogatás nélkül adunk Pécelhez kötödő hajléktalanoknak meleg ebédet és kérés
szerint ruhaneműt biztosítunk részükre. Ez jelentős segítség a városi hajléktalanokról való
gondoskodásban.

3. ESE honlap
- A www.egymast-segito.hu, folyamatosan frissülő tartalmú, naprakész weboldal népszerűsíti
tevékenységünket, és információt nyújt minden érdeklődő számára.

4. Egyéb tevékenységcink
- 2013-ben is rendszeresen önkéntesek segítették munkánkat, éves átlagban 15-20 fő.
Önkéntescinknek minden évben elismerő oklevelekkel. megbecsüléssel köszönjük meg áldozatos
munkájukat.

Jelentős segítséget jelent társszervezetünk munkatársainak részvétele a társadalmi gondozói
munkánkban.
Ez az egymást-segítő kapcsolat szervezeti kultúránk részévé és hagyományává vált.

Gazdálkodási adatok

Megnevezés 2012. év 2013. év1---.----.-- ..
Működésre kapott támogatások 129011 119258

. Pályázati támogatások 8822 11 400
Közhasznú tevékenység bevételei 203 766 245437

. Egyéb közhasznú bevétel 5732 5385
Összes közhasznú bevétel 347331 381480
Közhasznú tevékenység ráfordításai 316342 346060

eft-ban

A közhasznú bevételeken belül a kapott támogatások és a saját bevételek aránya változott az előző
évhez képest, 2012. évben még 40 % volt a támogatás és a pályázati támogatás aránya, 2013.
évben már csak 34 %. A férőhely bővítések költségvetési támogatás nélkül valósultak meg.

O/o-ban

Megnevezés 2012.év 2013. év
.l1Ql~ödésre kapott támogatások 37 31
Pályázati támogatások 3 3
Közhasznú tevékenység bevételei 59 64

Egyéb közhasznú bevétel 1 2
Összes közhasznú bevétel 100 100

Az egyesület vállalkozási tevékenysége egyik évben sem érte el az összes bevétel J %-át.
A közhasznú tevékenység ráfordításainak az anyagjellegű ráfordítások irányába tolódott el.
Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 2012. évben 62 fő, 2013. évben 66 fő volt.

Pécel, 2014. május 23.



Záradék

1) Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2013. évi számviteli beszámolój át és mérlegét
jelen Közhasznúsági jelentéshez mellékelten a könyvvizsgáló elfogadta.

2) Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2013. évi Közhasznúsági jelentését a FEB
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

3) A közhasznúsági jelentést az Egymást Segítő Egyesület (ESE) közgyűlése az ESE
Felügyelő Bizottságának javaslata alapján 2014. május 23-án az ESE-1I2014.
számú határozatával elfogadta.



Az Egymást Segítő Egyesület (ESE)
2014. évi tevékenységi terve

Aitalános segítési cél
Egyesületünk eddigi és távlati fenntarthatóságának, missziójának a legfontosabb feladata az
alapítói cél következetes megvalósítása, azaz a leghátrányosabb helyzetű emberek
élethelyzetének alapvető jobbítása. Ennek a segítési célnak a megvalósítása komplex,
intézményes gondoskodást jelent egyenként, személyre szólóan, a foglalkoztatás és a képzés-
felzárkóztatás elősegítésével, megszervezésével, a fenntartható fejlődés és a működés
biztonságának megtartásával.

Konkrét terveink

Fejlesztéseink stratégiai célja:
A tárgyi feltételek jobbítása, a humán erőforrás és a szervezeti menedzsment fejlesztése. A
fogyatékos és az idősgondozásban tevékenykedő munkatársak szalanai felkészültségének, az
ápolásszakma erősítése.

Mind a péceli, mind az isaszegi ápolóotthonunk ablakait fényvédő és hőszigetelő fóliával
látjuk el az idősek közérzetének javítása céljából.

Isaszegi terveink
A 2013. évben megszüntetésre került Pedagógiai Szakszolgálat és Fogyatékosok Nappali
Intézménye helyén belső építési átalakításokkal létrehoztunk egy újabb, korszerü ágyakkal és
tárgyi eszközöldcel felszerelt 15 férőhelyes bentlakásos idős ellátást biztosító részleget. Az
előző évi ápolóotthoni bővítéshez hasonlóan (26 ágy) állami támogatására 2014-ban nincs
lehetőség, ám ez nem járhat együtt az ellátás színvonalának csökkenésevel.

Isaszegen nagyszabású rendezvény keretében tartjuk egyesületünk fennállásának 25 éves
jubileumi ünnepségét. Az ünnepség méltóságának emeléséhez az intézmény elötti terület és
parkoló teljes megújításra kerül (aszfaltozás stb.), mint ahogy a belső udvar is (földcsere,
virágosítás).

Támogató Szolgálatunk 3 évre szóló támogatási szerződése 2014. december 31-évei lejár, így
újabb pályázatot nyújtunk be a további - államilag finanszírozott - működtetés céljából.

Mivel 2015. január l-től megszűnik a lakó otthoni ellátási forma, ezért felkészülünk - tárgyi
és jogszabályi vonatkozásban az azt követő támogatott lakhatási formára.

Egyéb terveink
A gazdasági válság miatt szükségesnek érezzük segítő szolgáltatásaink bővítését, amit
belföldi és külföldi adományok, források bevonásával kívánunk megtenni.
Országos segítő szolgálataink, börtönmissziónk további tevékenysége a társadalmi
szerepvállalás szükségességét, a szemlélet elterjesztését is segíti.
2014-ben is támogat juk munkatársaink továbbképzését, és tréningek (motivációs és kiégés
elleni) segítjük áldozatos szakmai munkájukat, lelkiségük vigyázását.
Az egyesület honlapjának fejlesztésével és a facebook megjelenéssei népszerűsítjük
tev éken ységünket.

Pécel, 2014. május 23.
JJ~~~
Némethy Mária

elnök



Az Egymást Segítő Egyesület (ESE)
2014. évi pénzügyi terve

BEVÉTELEK
Előző évi pénzmaradvány (20l3. év)

MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLT BEVÉTELEK
Cél szerinti saját bevétel:
- tagdíjak
- Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthon térítési díj
- ESE AESH Rehabilitációs és Ápoló Otthon térítési díj
- lakóotthoni térítési díjak
- Támogató szolgálat bevétele
- SZJA 1%
- belföldi adományok
- egyéb cél szerinti bevételek
- kamatbevételek
Cél szerinti saját bevételek összesen:
Vállalkozási bevételek összesen
Cél szerinti támogatások:
- szociális normatíva
- támogató szolgálat
Cél szerintí támogatások összes.en:
Működéssel kapcsolatos'bevétélek-pm nélkül összesen:

Pályázati bevételek összesen:
Egyéb bevételek:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (elő'ző.évipénzmaradvánnyal):

KlADAsOK
Bér- és bérjellegű kiadások:
- föfoglalkozásúak bére
- járulékok
- betegszabadság
.. munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-heg. hozzájárulás
- egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj.)
- saját gépkocsi használat
- telefonhasználat

Bér- és hérjellegű kiadások összesen:

Anyag és anyag jellegű kiadások:
- étkeztetés (összes intézmény)
- gyógyszer költség
- mosás (szolgáltatás)
. takarítás (szolgáltatás)
- egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatás díja
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- ingatlankezelés, karbantartás (szolgáltatás)
- foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
- szállítási kts
- telefon, fax, internet
- postaköltség
- szakkönyv, hírlap, közlöny
- egyéb rendszeres kiadások (biztosítás, stb.)
- bankköltség
- oktatás, képzés
- nyomtatvány, irodaszer
- víz-, csatornadíj
- gázdíj
- áramdíj
- fenntartási, javítási kts.
- üzemanyag kts.
- karbantartás, felújítás
- karitativ alap kiadásai (adományok, segélyek)
- egyéb kts.
- utazási költség
Anyag és anyag jellegű kiadások összesen:
V állalkozási kiadások összesen:
Működésikiadásokösszesen:

Program kiadások:
- pályázatokkal kapcsolatos program kiadások
- fejlesztési (beruházási) kiadások
Program és fejlesztési kiadások összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Tartalékalap

KIADÁSOK ÖSSZESEN (tartalékkal):

2014. május 23.
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