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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 
A Játszoda Egyesüelt 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 1728 ezer Ft, a saját tőke 1024 ezer Ft. A részletes számviteli beszámolót a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 
A 2008-as és 2009-es SZJA felajánlások után az 1%-ot 881 ezer Ft-ot utalt az APEH. Technikai okokból a 2008-as felajánlásokat csak 2010 éve elején kaptuk meg.   
A költségvetési támogatás felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 1683 ezer Ft összeggel csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
Szervezetünk a tárgyévben és azt megelőző évben sem adott cél szerinti juttatást, így e soron nem történtek kifizetések. Kimutatást a 4. sz. melléklet mutatja. 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  
 
Tárgyévben közösségünk összesen 1 604 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 364 ezer Ft-tal kevesebb mint az előző évben.  
Az Adóhatóság technikai okokból csak 2010 januárban utalta át a 2008-as SZJA 1%-okat. Az egyesület a 2010-es évben tehát két éves 1%-os felajánlást könyvelt el. Év 
elején a 2008-asat kaptuk meg, év végén pedig rendesen a 2009-eset.  Ez a feltűnően nagy eltérés ezért keletkezett az 1%-ok soron az előző évhez képest.  
A Visegrád Önkormányzat pályázati úton támogatta a visegrádi programunkat 30.000 Ft-tal.  
Egyesületünk – köszönhetően a működési területünk bővítésének - a tavalyinál nagyobb mértékben talált támogatókra a gazdasági társaságok körében. 2010-ben összesen 4 
cég adományozott közhasznú céljainkra, együttesen 694 ezer Ft-ot. Ez közel másfélszerese a 2009-es összegnek.   
A kapott támogatások részletes bemutatását a 5 sz. melléklet tartalmazza.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 2360 ezer Ft volt. Ebből juttatást a vezető tisztségviselőink nem kaptak.  
A kapott támogatások részletes bemutatását a 6 sz. melléklet tartalmazza.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  
 
Szervezetünk tevékenységét továbbra is a fejelsztőpedagógiai ellátás határozta meg 2010-ben. A gyakorlati ellátás biztosításán túl azonban célunk a szemléletbővítés, 
mentálhigiénés tanácsadás, a szülői kompetenciák erősítése is. A délelőtti időszakban ezért kismamáknak indítottunk baba-mama klubot. Ez hamarosan olyan népszerű lett, 
hogy heti egy alkalomról heti kettőre kellett emelni a klubnapokat. A kötetlen klubprogramokon keresztül láthatóan nyitottabban fogadják a szakmai segítséget az érdeklődő 
szülők.  
 
Visegrádi működésünknek köszönhetően Pócsmegyer Önkormányzata felkérésére kijáró szolgálattal segítettük a helyi óvodában a fejlesztőpedagógiai munkát. A nevelők és 
gyermekek pozitív fogadtatása ellére azonban az Önkormányzat forráshiányra hivatkozva nem hosszabította meg a szerződésünket. A fél éves pócsmegyeri munkát ettől 
függetlenül sikeresen értékeltük. Az óvodavezetés és az önkormányzat is felismerte, hogy a gyermekek integrált csoportban történő diferneciált nevelésének gyakoralti 
megvalósítása nem is olyan nagy feladat és sokkal eredményesebb nevelést tesz lehetővé. Információink szerint azóta ki is bővítették az óvodai és iskolai ellátást saját 
fejlesztőpedagógus foglalkoztatásával.  
 
A KPMG társadalmi felelősségvállalás programjában 2009-ben nyert támogatás 2010 tavasszal valósult meg. Ennek keretében a cég és munkatársai nemcsak anyagilag, de 
kétkezi munkával is támogatták a visegrádi központunk kertjének kialakítását, felújítását. Ennek köszönhetően kaptak a gyermekek egy nagy mászóka-várat, hintával, 
csúszdával, homokozóval. Az egész kertet közös erővel fűvesítettük újra, a kerítés festése is elkészült.  
 
A Fóti Nevelési Tanácsadóval fennáló hosszabb ellátási szerződésünket felmondta a megbízó anyagi okokból. Az ellátás finanszírozását nem tudtuk máshogyan megoldani a 
kölcsönös szándék ellére sem, így kénytelenek voltunk megszüntetni a fóti ellátásunkat. Sajnos csak néhány szülő tudta vállalni a gyermek érdekében a saját finanszírozást és 
a gödi központunkba járást.  
 
Az egyesület művészeti tevékenységén keresztül kapcsolatba kerültük több kultúrális szervezettel is. 2010 őszén így kaptunk meghívást egy induló, budapesti művészeti és 
családközpont létrehozására. A Játszoda feladata a gyermek foglalkozások és foglalkoztató kialakítása volt. Ennek nagy örömmel tettünk eleget. A foglalkoztató 
kialakításához több támogatást is kaptunk. Így óvodai csoportszobai bútorokat és játékokat ajánlott fel számunkra, illetve adott használatba több forgalmazó is.  A központ 
valódi nyitása végül decemberben, a karácsonyi időszak környékén történt.  
  
Az egyesületi tagság meghatározó része aktív zenész is egyben. Ezt a tevékenységet az Egyesület már régóta támogatja, az alapszabályban is lefektetett céloknak megfelelően. 
Ez leginkább próbaterem fenntartást és fellépések szervezését jelenti. A 2009-ben kialakítot próbatermünket siekrült még egy kicsivel bővíteni és így kialakítani egy 
kényelmes alkotómunkának helyet adó közösségi próbatermet. Itt általában több mint 20 zenész, 5-8 különböző formációja próbál rendszeresen. Legtöbbjük aktívan 
koncertezik is. 
 
 
Göd, 2011-05-04 
 
 

Orosz Márton 
elnök 

 
 
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Játszoda Egyesület közgyűlése 2011. 05. 04.-ei ülésén elfogadta. 



 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete  
 

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról  
 2010. év 

 
 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 
 

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról  
2010. év 

 
 

Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Tárgyévi összeg 
(eFt) 

Változás Megjegyzés 
% eFt 

Induló tőke 0 0 0 0   
Tőkeváltozás 1001 1854 185 854   
Lekötött tartalék 0 0 0 0   
Értékelési tartalék 0 0 0 0   
Tárgyévi eredmény 853 -830 -197 1683   

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 853 -830 0 0   
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0 0   
Egyéb 0 0 0 0   

 
 
 

 
 

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege 
(Ft) 

Átvitel összege (Ft) 

időpontja összege (Ft)  előző évi  tárgyévi 

Szja 1 % 2010.01.12. 
2010.12.21. 

391 531.- 
489 015.- 

Közhasznú 
tevékenységeink  880 546.- 0  

      0  
      0  
      0  
       
       
Összesen:  880 546.-    880 546.- 0  



Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete  
 
 

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról  
2010. év 

 
 

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft 
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott       

Pénzbeli juttatások összesen       
- ebből adóköteles       
- ebből adómentes       

Természetbeni juttatások összesen       
- ebből adóköteles       
- ebből adómentes       

Egyéb juttatások       
ÖSSZESEN:       

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
Tevékenység keretében nyújtott  

     

Pénzbeli juttatások       
Nem pénzbeli juttatások       

Egyéb juttatások       
ÖSSZESEN:       

MINDÖSSZESEN:       



Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról  

2010. év  
 

Juttatás megnevezése Támogatott cél 
Támogatás összege (Ft) Változás 

előző évi tárgyévi % Ft 
Központi költségvetési szervtől       

       
Elkülönített állami pénzalap Biztos Kezdet 1 246 000.-  -100 % - 1 246 000 

ESZA pályázati támogatás Biztos Kezdet 1 246 000.-  -100 % - 1 246 000 
Közhasznú szervezettől Gyógyúszás 248 000.-  -100 % - 248 000 
Gazdasági társaságtól Közhasznú célok 475 000.- 694 000.- 146 % 219 000.- 
Önkormányzattól  0 30 000.- 100 % 30 000.- 
SZJA 1%-a (APEH)   0 880 546.- 100% 880 546.- 
ÖSSZESEN:   1 969  000.- 1 604 546.-  81% - 364 454.- 

 
 
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete  

 
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról  

2010. év 

 

Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 
előző évi tárgyévi % Ft  

Cél szerinti pénzbeli kifizetések  0  0  0,00  0   
Természetbeni juttatások  0  0  0,00  0   
      Szja mentes  0  0  0,00  0   
      Szja köteles  0  0  0,00  0   
Értékpapír juttatások  0  0  0,00  0   
Tiszteletdíjak, megbízási díjak  450 000  0 -100%  -450 000  Idén nem történt kifizetés vezetőinknek 
Költségtérítések 0  0  0,00 0   
Adott kölcsönök összege  0  0  0,00  0   
      Kamatmentes kölcsönök  0  0  0,00  0   
Egyéb juttatások  0  0  0,00  0   
ÖSSZESEN:  0 0  - 0    


