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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Az Életöröm Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai a Veszprém, Sólyi u. 20. szám alatti felépített idős otthon 
üzemeltetésére kiemelten közhasznú társaságot alapítottak 2005 januárjában. Az intézmény műszaki 
átadására 2005. november 16-án került sor. Tevékenységét, az idősek gondozását 2005. december 1-től 
végzi. A 2019. év az intézmény tizennegyedik teljes pénzügyi éve. 

A szervezet közfeladatot lát el a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 
8.a . pont alapján. A szervezet közhasznú besorolását a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 2013. 
augusztus 9. napján hozott végzésével megállapította. 

A közhasznú tevékenységét a társaság az alábbi TEÁOR '08 besorolási tevékenységek keretében 
gyakorolja: 

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, mint főtevékenység 

8610 Fekvőbetet ellátás 

8621 Általános járóbeteg ellátás 

8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 

8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 

8720 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása 

8790 Egyéb, bentlakásos ellátás 

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

A társaság a fenti közhasznú feladatai ellátása mellett egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő üzleti 
tevékenységet végez, mint pl. szociális és vállalkozói étkeztetés. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Idősek bentlakásos ellátása 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Idősek bentlakásos ellátása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Szociális ellátások biztosítása - időskorúak gondozása, 
a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól, 13. § (1). 8. pont 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nyugdíjas korosztály 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150 
 

2.2. Idősek szociális ellátása bentlakás nélkül 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Idősek szociális ellátása bentlakás nélkül 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Szociális ellátások biztosítása - időskorúak nappali 
ellátása, szociálsi étkeztetés a 2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi önkormányzat és 1993. évi III. tv. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nyugdíjas korosztály 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 180 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A közhasznú tevékenységben részesülők számára nyújtott ellátás (nem pénzbeli 
juttatás) 487 028 530 462 

Összesen: 487 028 530 462 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Ügyvezető igazgató 3 857 4 261 
Intézményvezető 4 857 1 882 
Vezető ápoló 3 728 2 053 
Élelmezésvezető 3 587 4 519 
Műszaki vezető 2 024 2 415 

Összesen: 18 053 15 130 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 495 391 542 192 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 98 451 150 246 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 5 144 775 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 391 796 391 171 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 492 083 537 513 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 223 276 267 539 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 485 939 527 129 
K. Adózott eredmény 3 308 4 679 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 11 11 
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6. Erőforrás ellátottság és társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

(közhasznú ráfordítások aránya)     

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X  

(közérdekű önkéntesek száma)     
 

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása  

Intézményünk működése során átmeneti és tartós elhelyezést kínál nyugdíjas korú idősek számára, akik 
az ország egész területéről érkezhetnek. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Életöröm 
Idős Otthon ellátási szerződést kötött, mely 2012-ben megújításra került. Szintén 2012-ben ellátási 
szerződést kötöttünk étkeztetés szociális alapellátásként való biztosításáról. Éves szinten 144,31 fő 
gondozottat láttunk el az elmúlt esztendőben, ez az előző évhez képest 3,82 fő növekedést jelent. Szociális 
étkeztetés keretén belül átlagosan 106,14 fő étkezését biztosítottuk, számuk 16,53 fős növekedést mutat 
2018-hoz képest. 

A hatályos működési engedély alapján az Otthon 2019. évben 148 férőhelyen idősek otthona, 2 
férőhelyen időskorúak gondozóháza intézményeként működött. Az előző évhez képest a férőhelyek 
tekintetében átminősítés történt. 

A fokozott ápolási részlegünkön demens és fokozott ápolási igényt mutató lakóink szakellátását tudjuk 
biztosítani szoros, intenzív felügyelet mellett. 17 apartman lakásban látjuk el az ott lakókat, mind 
ápolásuk, mind mentális támogatásuk a számukra megfelelő körülmények között biztosított. Közösségi 
teret kaptak lakóink, itt folynak napi két alkalommal szakmai foglalkozások. A részleg kialakítása óta 
eltelt időszak már elegendő volt arra, hogy az itt folyó szakmai munkát, mind ápolás, mint mentális 
gondozás terén optimalizáljuk. Kifejezetten jó tapasztalataink vannak a demenciában szenvedő lakók 
szoros közösségben való mentális gondozását illetően, különös tekintettel a még meglévő képességeik 
szinten tartásának terén. 2019 végén a fokozott ápolási részlegen ellátott gondozottak száma 29 fő. 

Az Intézmény 2016.12.01. napjától 50 lakásos nyugdíjas házat működtet az idősek otthon meglévő 
infrastruktúrájába integrálva. A nyugdíjasház 2019-ben is telt házzal működött, átlagosan 54,62 fő idős 
ember élt a házban. A nyugdíjasházba olyan idősek költöznek, akik a korábbi lakóhelyükön önálló 
életvitelüket már csak részben voltak képesek megoldani, azonban egészségi állapotuk alapján idősek 
otthoni ellátásra nem jogosultak. Számukra az intézmény komplex ellátás keretében szociális étkeztetés, 
nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást nyújt, az önkormányzattal 
kötött alapellátási szerződés és a Veszprém Megyei Kormányhivatal engedélye alapján. A szociális 
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étkeztetés kivételével - ezen alapszolgáltatásokra a költségvetési támogatás tekintetében a férőhelyek 
befogadása nem történt meg. 

Lakóink számára folyamatos, teljes ellátást biztosítunk. Szakmai személyzetünk segítséget nyújt az 
idősek mindennapi életvitelében, mint egészségügyi, mint szociális területen. A mentálhigiénés 
munkacsoport a lakók mentális gondozásában vesz részt. 

Intézményünk rendszeres belső és külső programokkal, rendezvényekkel teszi tartalmasabbá az idősek 
életét. Aktívabb lakóink rendszeresen színházi előadásokra is járnak. Évente egy alkalommal ún. családi 
napot szervezünk, lakóink családtagjaival töltünk el egy napot.   

Az Otthon a jogszabályokban előírt személyi, szakmai, tárgyi és technikai háttérrel rendelkezik, az általa 
végzett tevékenység szakmailag megfelelő, magas színvonalú. Az ellátások biztosításáról a társaság 
minden évben írásban beszámol az önkormányzat felé. 

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből) 

7.2.1. TOP-6.8.2-15/16 Helyi foglalkoztatási együttműködések munkaerőpiaci 
program 
 

Támogatási program elnevezése: TOP-6.8.2-15/16 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések munkaerőpiaci program 

 

Támogató megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017. augusztus 1 - 2019. március 15.  

Támogatás összege  (1000 HUF)  1.813 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 775 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 775 

 -tárgyévben folyósított összeg: 775 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 775 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 775 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Intézményünk munkaerőigénye jelentős részét a munkaügyi hivatal segítségével elégíti ki. A hivatallal 
való együttműködés aktív, rendszerint álláskereső munkavállalókat állítunk be a megüresedő vagy 
újonnan kialakítandó munkakörökbe. Ezen esetekben a munkaügyi hivatalon keresztül bérköltség 
és/vagy bértámogatás támogatásban részesülünk. A fent jelölt programok által 2018-ban 1 fő szakácsnőt 
tudtunk munkába állítani. A 8 + 4 havi bérköltség támogatási program az év március 15-ig nyújtott 
támogatást a munkavállaló munkabéréhez és annak járulékához. 
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7.2.2. KEOP-4.10.0/A/12 Helyi hő-és villamos engergiaigény kielégítése megújuló 
erőforrásokkal 
 

Támogatási program elnevezése: KEOP-4.10.0/A/12 Helyi hő-és villamos 
engergiaigény kielégítése megújuló 
erőforrásokkal 

 

Támogató megnevezése: KEOP-4.10.0/A/12 Helyi hő-és villamos 
energiaigény kielégítése megújuló 
erőforrásokkal 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014. évben megvalósult projektre  

Támogatás összege  (1000 HUF)  49.689 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2.819 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 2.819 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 2.819 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 2.819 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A projekt megvalósítása 2014 nyarán-őszén történt. Telepítésre került egy napkollektoros rendszer, 
valamint egy napelemes rendszer. A két rendszer által az Otthon melegvíz szükséglet és közösségi 
helyiségekben használt áramigénye megújuló energiaforrásokkal támogatott. Az üzembe helyezés 2014 
szeptemberében és novemberében zajlott. A pályázat szállítói finanszírozással teljesít, a pénzügyi 
rendezés a szállítók felé 2015-ben megtörtént. A támogatásként kimutatott összeg a halasztott bevételként 
elhatárolt összegből történt értékcsökkenéssel arányos 2019. évi feloldást tartalmazza. 

7.2.3. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított 
béralapú támogatás 

 

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019. január - 2019. december  

Támogatás összege  (1000 HUF)  102.085 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 102.085 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 102.085 
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 -tárgyévben folyósított összeg: 100.460 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 102.085 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 102.085 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 8. melléklete I. és III. pont (szociális 
étkezés) szerinti támogatás. 2019. évben a költségvetési támogatást teljes mértékben munkavállalók 
bérezésére és annak járulékaira fordítottuk. A társaság által végzett szolgáltatás típusok közötti 
megoszlást a kiegészítő melléklet tartalmazza. 

7.2.4. Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019. január - 2019. december  

Támogatás összege  (1000HUF)  13.767 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 13.767 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 13.767 

 -tárgyévben folyósított összeg: 14.458 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 13.767 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 13.767 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az állami támogatás folyósítása 2018-at követően 2019-ben is folytatódott. A munkavállalók számára 
ágazati bérpótlék fizetésének kötelezettsége a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján áll 
fenn, melyre a központi költségvetés támogatást biztosít. Szociális ágazati összevont pótlék néven kerül 
folyósításra a támogatás. A fenti összeg igénylése és kifizetése a Magyar Államkincstáron keresztül 
történ. A megillető és folyósított támogatásrész különbözete az Államkincstár felé az éves elszámolás 
keretében visszafizetésre került. A társaság által végzett szolgáltatás típusok közötti megoszlást a 
kiegészítő melléklet tartalmazza. 
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7.2.5. Bérkompenzáció 
 

Támogatási program elnevezése: Bérkompenzáció  

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019. január - 2019. december  

Támogatás összege  (1000HUF)  47.254 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 47.254 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 47.254 

 -tárgyévben folyósított összeg: 46.524 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 47.254 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 47.254 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A fenti összeg a 489/2013. (XII.18.) Kormány rendelet 29.§-a szerinti jogszabályi előírás alapján az 
ellátotti létszám alapján került kiutalásra a Magyar Államkincstáron keresztül. E támogatás szintén a 
munkavállalók munkabér és közterhei fedezetéül szolgáltak. A társaság által végzett szolgáltatás típusok 
közötti megoszlást a kiegészítő melléklet tartalmazza. 

7.2.6. Egészségügyi kiegészítő pótlék fizetésének támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: Egészségügyi kiegészítő pótlék fizetésének 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: Magyarország költségvetése  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019. január - 2019. december  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.763 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.763 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1.763 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1.763 

 Dologi:  
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 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.763 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A munkavállalók számára egészségügyi kiegészítő pótlék fizetésének kötelezettsége a 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a alapján áll fenn. A támogatási forma 2018.január 1. hatállyal került 
bevezetésre. Megilleti az egészségügyi végzettséggel betölthető ill. ápoló, szakápoló munkakörben 
foglalkozatott, kamarai tagsággal rendelkező munkavállalókat. A támogatási összeg igénylése és 
kifizetése a 489/2013.(XII.18.) Kormányrendelet 29/A. §-a szerint a Magyar Államkincstáron keresztül 
történt az éves elszámolás keretében, év közben utalása nem volt. A támogatás összeg teljes egészében 
idősek otthona ellátási formán került elszámolásra. 

 

2020. május 

 


