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   2015. évi KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TARTALMI 
Rövid SZÖVEGES Beszámoló 

 
Alapítványunk 2015. évben is Alapító Okiratának és az alapítás céljának megfelelő 
közhasznú feladatot látott el. 
Nevezetesen: szociálisan rászoruló idős emberek részére személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított bentlakásos ellátást biztosított. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások a 
kapacitások mértékéig bárki által igénybe vehetők voltak a 2015-es évben is, valamint 
tanulmányi ösztöndíjakat nyújtott.   
 
Jelen Közhasznú Jelentésünkben azt kívánjuk bemutatni, hogy Alapítványunk Alapító 
Okiratában meghatározott, fentebb megnevezett közhasznú tevékenységével kapcsolatos 
feladatait 2015. évben milyen módon, és milyen gyakorlati megoldások alkalmazásával 
valósította meg.  Alapítványunk 2015. évben sem folytatott a” kritikus mértéket meghaladó” 
vállalkozási tevékenységet. 
 
Általános rész: 
Az Alapítvány irányítását - az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően - 5 fős 
Kuratórium látja, illetve látta el. A Kuratórium tagjai az Alapítvány tisztségviselői. Az 
Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult. Az Alapítvány bankszámlája felett 
az elnök és egy kuratóriumi tag -aláírásával- rendelkezik. 
Az Alapítványnál az ellenőrzési feladatokat - az Alapító Okiratban foglaltaknak 
megfelelően- 3 tagú Felügyelő Bizottság látja, illetve látta el. A FEB tagjai is 
tisztségviselők. 
A számviteli előírások betartását választott könyvvizsgáló ellenőrzi, aki a beszámolót 
záradékkal látja el, valamint ellenőrzi, hogy a Közhasznú Jelentés többi része a számviteli 
beszámolóval, valamint könyvviteli nyilvántartásokkal összhangban van-e. 
A Közhasznús Jelentés közzétételéről a Kuratórium vezetője gondoskodik, amely - belső 
szabályzatai szerint - a nyilvános cégbírósági adatok között elektronikus könyvelő általi 
megküldéssel, és az Alapítvány honlapján – www.napfenyotthon.hu - keresztül. 
 
 
Közhasznú tevékenység céljának megvalósítása:  
 
Tevékenységünket 2003. 08. hó 31. napjáig két intézményben végeztük. Ezt követően az 
ellátást három emelt szintű Otthon üzemeltetésével folytattuk. 
 
Az először létesített Otthon /2030 Érd, Kende u.4-8,/ amely 1993.05.28-án került üzembe 
helyezésre, de működését már 1992. december 1-től megkezdte. Az Otthon 66 
lakóapartmannal, és 120 fő engedélyezett férőhellyel rendelkező létesítmény. 2015. évben a 
létesítmény kihasználtsága -az éves átlagos lakólétszám alapján számított 86,6 fővel- 72,2 
%-os volt. A 2015-es év folyamán sor került a 22 éves gázkazánok cseréjére, mert a régi 
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kazánokhoz alkatrészt már nem lehetett beszerezni, és az új modern kondenzációs 
gázkazánokkal 30%-os gázfogyasztás megtakarítást is sikerült elérni. 
 
A másodikként létesített Otthon /1083 Budapest, Illés u.38, amely 1997. év 10. hó 15. 
napján került üzembe helyezésre/ 178 lakóappartmannal, és 250 fő engedélyezett férőhellyel 
rendelkező létesítmény. A létesítmény kihasználtsága 2015. évben, - az éves átlagos 
lakólétszám alapján számított 215,8 fővel- 86,3 %-os volt. A 2015-es év folyamán 
folytatódott a tervezési és kivitelezési hibák miatt cserére szoruló hideg és meleg vizes 
strangok egész épületen belüli cseréje. 

 
A harmadikként létesített Otthont - 2030 Érd, Árpád út 26. - 2003. 09. hó 01. napján 
helyeztük üzembe. Az Otthon 104 lakóappartmannal rendelkezik, és 150 fő tartózkodására 
alkalmas.  
A létesítmény kihasználtsága - az éves átlagos lakólétszám alapján számított 125,8 fővel - 
83,8 %-os volt. Az Alapítvány 2004. évben értékesítette, majd tartósan visszabérelte az 
ingatlant. 2011 év folyamán az ingatlant 100%-os kuratóriumi határozat alapján az Érdi 
Nyugdíjas Otthon Kft.-vel együtt az alapítvány a hitelével együtt visszavásárolta, a hitel 
törlesztés 2016. november 20-ig tart, utána az alapítvány lesz a tehermentes ingatlan 100%-
os tulajdonosa. 
A lakó-apartmanokba való beköltözéskor 2015. évben alapítványi felajánlást fizettek a 
beköltözők, mert a kuratórium 2008. évi döntése alapján, mindaddig nem köt az alapítvány 
emelt szintű szerződéseket, ameddig a normatívák között alkotmányellenes negatív 
diszkriminációt alkalmaz a költségvetés.  
 
A negyedikként létesített Otthon 2007. február 23-i haszonélvezeti jog vásárlását követően 
kezdte meg működését. 2009. évben az Alapítvány megszerezte az ingatlan tulajdonjogát. 
2015. évben a 42 fő kapacitású létesítmény kihasználtsága az átlagos lakólétszám alapján 
számított 29,8 fővel, 70,9 %-os volt. 
  
Fent említett Intézmények fenntartója az Alapítvány. 
Alapítványunk döntően egyrészt - a Magyar Államkincstárral kötött támogatási szerződés 
alapján – kapott és évről évre csökkenő normatív állami hozzájárulásból, másrészt a 
gondozottak, esetenként hozzátartozóik által, - gondozási szerződések alapján - fizetett és 
évről évre növekvő gondozási és ápolási díjakból finanszírozza az Intézmények működését. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 
előírásai alapján került megállapításra, melyről e rendelet 3.sz. melléklete  
Alapítványunk a jogszabályoknak megfelelő - aktualizált- belső szabályzatokkal 
rendelkezik. A szabályzatokban és a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítja. 
Az említett forrásokból az Alapítvány az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben előírtakban 
meghatározott átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosít az 
időseknek. 
A tartósan ápolásra szorulók részére külön ápolási részleget működtet. A magas szintű 
ellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak az alábbiak szerint: 
Rendelkezünk orvosi rendelővel, nővér-tartózkodóval, valamint létesítményenként 
átlagosan 14 férőhelyes /Ebből: Érd/Kende 8 fh; Budapest/Illés 13 fh; Érd/Árpád 22 fh/ 
betegszobával. 
A lakók rendszeres orvosi felügyeletét Intézményünk belgyógyász-gerontológus szakorvosa 
látja el, aki mindennap rendel. 
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Szükség szerint pszichiáter, urológus, nőgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász és sebész is 
rendel, valamint szem és hallásvizsgáló szakorvosi ellátást is biztosítunk. Az ápolók, 
szociális gondozók és mentálhigiénés munkatársak létszámát nem kell növelnünk, mert a 
jelenlegi törvényi előírásoknak ebből a szempontból is megfelelünk, mind létszámban, mind 
a szakképzettségi előírásoknak. 
 
A mentálhigiénés tevékenységek bonyolításához a megfelelő helyiségek /foglalkoztatók, 
társalgók, könyvtárak, tornaterem, aula/ rendelkezésre állnak a lakók részére. Az egyéb 
tárgyi feltételek /televízió, videó, könyvek, napi és hetilapok, társasjátékok, stb./ szintén 
rendelkezésre állnak.  
A hitélet gyakorlására az Intézmények saját imatermeiben van lehetőségük a lakóknak. Itt 
rendszeres bibliaórákat is tartunk. 
 
Az Intézményekben a lakók egészségi állapotának, és életkorának megfelelő foglalkoztatás 
folyik. 
A kézimunkázás, a dekoráció-készítés, a gyöngyfűzés, a zeneterápiás foglalkoztatás, 
amelyek a lakók kreativitásának, míg a gyógytorna és a kisebb-nagyobb szervezett 
kirándulások pedig fizikai állapotának megőrzését szolgálja. A férfi klub és irodalmi klubok 
a lakók által választott témákban segítik az érdeklődők jobb és mélyebb tudásának 
elmélyítését. 
Szellemi-kulturális szórakoztató foglalkozások keretében az Intézményekben irodalmi-zenei 
délutánokat szervezünk, és gondoskodunk az egyházi és világi ünnepnapok, illetve a 
születés- és névnapok megtartásáról is. 
 
Végül, de nem utolsó sorban, mindenképpen említést érdemel az élelmezés minősége.   
Ide tartoznak a következők: Választható, és változatos étrend, amelynek összeállítása során 
a lakók egyéni igényeit maximálisan igyekszünk figyelembe venni. Segítik ezt a munkát az 
otthonokban működő lakói érdekvédelmi fórumok és étlap tanácsokban dolgozó önkéntes 
lakóink is.  
Az éttermekben az étel tálalásával magas színvonalú igényt elégítünk ki. Konyháink 
felszereltsége modern, a HACCP élelmezés minőségbiztosítási szempontrendszerét 
kielégíti. 
 
Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy Intézményeink a Működési Engedélyben foglaltaknak 
megfelelően az emelt szintű Idősek Otthona kritériumainak megfelelnek, melyet a Kormány 
Hivatal és módszertani intézetek által 2015-ben lefolytatott ellenőrzések is megállapítottak, 
azok által kiadott jegyzőkönyvek semmilyen komolyabb hiányosságot nem tártak fel.  
  
 

 
Érd, 2016. május 25. 
 
 
 

                                                                                    ………………………………………. 
                                                                                     Az Alapítvány képviseletére jogosult 
                                                                                                          aláírása  


