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1.) A Szent László Szolgálat Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek, 

ezen tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei 

 

A Szent László Szolgálat Alapítvány (a továbbiakban: SzLSzA) célja hátrányos 

helyzetűek, gyermekek, idősek, bajba jutott és más rászoruló emberek eseti és rendszeres 

támogatása elsősorban, de nem kizárólag adományokkal. 

 

Az alapítvány, az alapító okirat szerinti működési alapelveit 2012 év során is 

betartotta. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenységét, működését az 

önkéntesség, az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, és a függetlenség jellemzi. Az 

alapítvány nyitott. Ahhoz bármely, külföldi vagy belföldi magányszemély, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet és jogi személy csatlakozhat, ha elfogadja annak 

céljait. A csatlakozás, feltételhez rendelt, vagy meghatározott célra rendelt alapítványi 

hozzájárulás elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

 

Az SzLSzA, céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el: 

 a rászoruló emberek segélyezése, segítése, szükségleteik alkalmi, illetve 

rendszeres kielégítése (élelmiszerek, ruhaneműk, tisztálkodási- és tisztítószerek, gyógyszerek, 

berendezések, felszerelések, stb.) 

 katasztrófa – felkészülési és – válaszadási tevékenység ellátása önkéntes, speciális 

mentőcsapatok bevonásával, 

 szellemi segítés, szolgáltatások nyújtása, tájékoztatás, tanácsadás 

 más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában 

együttműködő partnerek munkájának támogatása, 

 céljainak elérése érdekében beruházások realizálása, létesítmények működtetése. 

 

Az alapítvány szakmai programjainak megfogalmazásakor meghatározó szempontként 

vettük figyelembe az Alapító Okiratban elfogadott célokat, feladatokat, valamint azok 

indokoltságán és fontosságán túl a finanszírozhatóság és a fenntarthatóság biztosítását. 

Mindezeknek megfelelően az SzLSzA a következőket tervezte: 

 Alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati 

tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai szereket juttatunk el segélyként a 

rászorulókhoz. Ez elsősorban célzott segítségnyújtásként valósulna meg, például 

krízishelyzetek kezelése okán, katasztrófa helyzetek alkalmával, intézmények és esetileg 

megválasztott célcsoportok támogatásával - hazánkban és határunkon túl. 

 Új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből segélyakciókat szervezünk. 

 Több önkormányzattal elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként - 

egyeztetett igények szerint - egészségügyi felszereléseket, - eszközöket, továbbá 

élelmiszereket, tisztítószereket, gyógyszereket, és egyéb, a rászorulók számára hasznos 

cikkeket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még 

szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket. 
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 Együttműködési szándéknyilatkozataink szellemében folytatjuk és fejlesztjük 

kapcsolatunkat partnerszervezeteinkkel. 

 Elsősorban internetes honlapunkon, valamint kiadványok formájában tájékoztató 

információs rendszert alakítunk ki tevékenységi köreinkről, szolgáltatásainkról. 

 

A programok szakmai tartalmának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében: 

 kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodásokat kezdeményezünk 

és hozunk létre elsősorban települési- illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal, valamint a 

tevékenységi körünk, munkánk segítéséhez kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel, 

támogatókkal; 

 a már folyó és a tervezett szakmai programjaink finanszírozását, vagy újak 

indítását segítjük elő pályázatok alapján kínálkozó lehetőségek kihasználásával; 

 szakmailag felkészült, elhivatott önkéntes segítőink körét rendre bővítjük, 

felkészítésükről gondoskodunk; 

 megvizsgáljuk kormányzati normatív támogatással finanszírozott program(-ok) 

bevezethetőségét. 

 

A 2012. évi szakmai program teljesítése: 

A tárgyév április havában az SzLSzA új ruhaneműket osztott ki Pusztaottlaka 

Polgármesteri Hivatala bevonásával. 

 

A Szent László Szolgálat május végén a Békés megyei központi megyei 

gyermeknapon vett részt. A program előkészítése mellett a Dél - Békés Mezőgazdasági 

Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal karöltve két raklap édességgel kedveskedett a rászoruló 

gyermekeknek, mindezzel is hozzájárulva a gyermeknapi műsor sikeréhez. 

 

A tanévkezdés alkalmából a Szolgálat jó állapotban lévő számítógépeket juttatott el 

Almáskamarásra, a helyi általános iskola felszerelésének bővítése, az iskola kis diákjai 

tanulásának segítése céljából. 

 

A Szolgálat októberben ismét segített a Dél - Békési térségben. A Pusztaottlakai 

Humán Szolgáltató és Családsegítő szervezet közreműködésével 2307 doboz baromfi 

májkrémet, 450 csomag kekszet és 150 csomag száraztésztát juttattunk el e kistérségben élő 

rászoruló embertársaink gondjainak enyhítése céljából. 

 

Az SzLSzA decemberben folytatta téli krízis-enyhítő akcióját, ezen belül is az év végi, 

december havi ünnepekhez kapcsolt segélyezési műveleteket. Ezek keretén belül – a helyi 

közösségek segítségével - a vállalkozások felajánlásából származó, vitamin és 

gyógyszerkészítményeket (160 db Béres Csepp Extra, 140 db Gero Vitamin 250 mg és 2808 

db Genis Cipro 500 mg), valamint tartós élelmiszereket (karácsonyi segélycsomagok) juttatott 

el azokhoz az elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok és Dél-Békés megyében élő sokgyermekes, 

többszörösen hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő családokhoz, amelyekben így a 

mindennapi alapproblémák megoldásán túl sikerül erősíteni a tágabb közösséggel szembeni 

bizalmat és az ahhoz való tartozás érzését. 
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Összefoglalva: 

A SzLSzA 2012. évben összesen 3.188.052,- Ft értékben juttatott el adományokat 

hazánk rászoruló emberei számára, ami - figyelembe véve a felhasznált működési költséget – 

azt jelenti, hogy minden 1,- Ft költségből 3,- Ft adományt teremtett elő. 

 

Értékarányosan számítva, a segélyek 20,2 %-át hátrányos helyzetű gyermekek, 37,6 

%-át létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnőttek, 42,2 %-át pedig idős, beteg 

emberek kapták - a leginkább veszélyeztetettek. 
 

 

 

2.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL          (adatok eFt-ban) 

 

Megnevezés Tárgyév 

Induló tőke 300 

Tőkeváltozás/Eredmény 0 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1038 

 

 

3.) A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása 

 

KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL                   (adatok eFt-ban)  

 

Megnevezés Tárgyév 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott   

- adómentes pénzbeni támogatás 0 

 

4.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 

 

A beszámolási időszakban ilyen célból nem teljesült kifizetés. 

 

 

5.) A juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása 

 

A megelőző pontban foglaltak miatt jelen beszámolóban nem releváns. 

 

 

6.) A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók 

 

6.1.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége 

A 2011. évi CLXXV törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. § (3) bekezdésének 

megfelelően, az SzLSzA, a jelen melléklet 1.) pontjában foglaltakban rögzítettek alapján 

hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, szolgáltatásai az 
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alapítvány tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is 

hozzáférhetőek. 

 

6.2.) Az alapítvány rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal 

Az éves beszámoló 2. sz. mellékleteként benyújtott Eredménykimutatás alapján, az 

előző két lezárt üzleti év vonatkozásában, az SzLSzA átlagos éves bevétele 1.494- eFt, ami 

megfelel a Civil tv. 32. §. (4) a.) pontjában foglaltaknak. 

 

6.3.) Az alapítvány megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható 

Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése 

szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg (239e Ft) meghaladja a Civil tv. 54. 

§.-a szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 4%-át, így az alapítvány eleget tesz a 

Civil tv. 32. §. (5) a.) pontjában foglalt feltételeknek. 


