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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. Egyéb humán egészségügyi ellátás. Bentlakásos nem kórházi ápolás.
Az ápolást gondozást nyújtó intézmény fenntartása.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Idősek,fogyatékosok bentlakásos ellátása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Idősek,fogyatékosok bentlakásos ellátása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

személyes gondoskodás,szakosított ellátás,1993.évi III.tv.
56.§,58/A§,92.K.§

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

idősek,fogyatékosok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

451

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az idősek és fogyatékosok szakosított ellátásán végrehajtási rendeletek előírásainak megfelelő szintű
biztosítása.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

A közh.tev.ben részesülőknek nyújtott gondoskodást,szakosított ell.t biztositó nem
pénzbeni juttatás

1 200 738

1 279 098

Összesen:

1 200 738

1 279 098

Előző időszak

Tárgyidőszak

1 214 859

1 282 980

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

377 775

416 238

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Előző időszak

Tárgyidőszak

Ügyvezetők

Tisztség (1000HUF)

15 984

16 436

Összesen:

15 984

16 436

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel
ebből:

E. Normatív támogatás
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Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

0

0

837 084

866 742

1 200 738

1 226 956

526 536

594 788

1 200 738

1 226 956

14 122

56 024

10

13

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

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
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ahogy az elmúlt 18 évben továbbra is a legfőbb tevékenységünk a "Szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III.törvény" és annak végrehajtási rendeletei szerinti idős, fogyatékos személyek,
valamint pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása volt.
A korábbi évekhez képest is nagyobb nehézséget okozott a humán erőforrások biztosítása,
tekintettel, hogy a környéken nyiló üzemek, logisztikai központok elszívó hatását mi is megéreztük.
Főleg az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező munkatársak és technikai dolgozók
megtartása illetve pótlása volt nehezebben megoldható.
A nehézségek ellenére a működésünk mindvégig biztonságos volt és az év végi statisztikai létszámunk a
korábbi évekkel hasonló eredményt mutatott.
Mindehhez komoly bérfejlesztésre volt szükség. A saját forrás átcsoportosításán felül a
kormányzati beavatkozás kapcsán számunkra folyósított bérpótlékok és kiegészítő támogatások is segitséget
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jelentettek.
Dolgozóink kellő szintű erkölcsi és anyagi megbecsülése, valamint vezetőink, középvezetőink és gondozóink
rendszeres képzése, illetve továbbképzése nagyban hozzájárul szolgáltatásunk színvonalához.
Vezetőink mesterszintű képzése/továbbképzése az uj jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően már a
2018-as évben megkezdődött.
A "Harmónia Idősek Falva" oktatási intézmények számára is biztosít helyszint gyakorlati
képzésekhez és vizsgákhoz.
Egy nemzetközi szervezet közreműködésével egész évben önkéntesek is segitették munkánkat, akik többek
között Kínából, Kanadából, Szerbiából, Németországból érkeztek.
Ahogy korábban is, 2018-ban is folytattuk az épületeink folyamatos és igényes fejújítását, korzserűsítését.
Egyik leglátványosabb beruházásunk a Nefelejcs ház utcai frontjának teljes és esztétikus kerítés cseréje volt.
Infokommunikációs eszközparkunkban, a konyhai területen és a kertészetben is végrehajtottuk a szükséges
eszközök cseréjét, valamint az USA-ból egy elektromos meghajtású ételszállító kézikocsi beszerzésére került
sor.
Ez a szállítóeszköz egyrészt megkönnyíti és meggyorsítja az ételszállitást a nehezebb terepviszonyok mellett
is, másrészt pedig szinte hangtalanul lehet vele szállítani.
A régi ételszállító kocsi zaja sok gondozottunk nyugalmát és pihenését zavarta.
Folytatódott a kórházi ágyak beszerzése,így egyre több gondozottunkat tudjuk professzionális körülmények
között ápolni és gondozni.
Az egyházi és világi programjaink 2018-ban is hozzájárultak gondozottaink közérzetének, hangulatának és
komfortérzetének javításához.
Gyömrő város polgármestere és a képviselő testület tagjai a korábbi szép hagyományoknak megfelelően a
tárgyévben is köszöntötték 90 éves lakóinkat.
Állatparkunk 2018-ban is tovább bővült, továbbra is ingyenesen fogadjuk az állatkertbe látogató helyi
lakosokat és turistákat. Örömünkre szolgál, hogy egyre több szervezet látogatja állatparkunkat.
Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gondozottaink ellátását a szakmai és polgárjogi
kötelezettségeken felül is kiemelt színvonalon biztosítsuk, megbecsült dolgozóink számára pedig hosszú távon
is perspektívikus munkahelyet biztosítsunk.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása
Támogatási program elnevezése:

Szociális célú humánszolgáltatások állami
támogatása

Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

X

12 hónap

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

419,086
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

419,086

-tárgyévben felhasznált összeg:

419,086

-tárgyévben folyósított összeg:

419,086

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
419,086

Dologi:
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Felhalmozási:
Összesen:

0
419,086

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2018-ban is a béralapu állami támogatást dolgozóink béreire és járulékaira, gondozottaink egészségügyi és
szociális ellátásán belül pedig leghangsúlyosabban, a komfortos lakhatás biztosítására, egészséges étkeztetésre,
gyógyszerelésre valamint gyógyászati segédeszközök biztosítására fordítottuk.
2018-ban is folytatódott az államilag finanszírozott összevont szociális ágazati pótlék
kifizetése a dolgozóink számára, ezen felül bérminimum és garantált bérminimum támogatásban is
részesültünk.
A dolgozói létszámunk mind számszerűleg, mind összetételében megfelelt a vonatkozó és hatályos jogszabályi
követelményeknek.
Mint ahogy az elmúlt 18 évben, a jövőben is mindent meg kívánunk tenni annak érdekében, hogy a
fokozottabb áplási, gondozási szükséglettel rendelkező gondozottak biztonságos és szakszerű ellátása a
Harmónia K Közhasznú Nonprofit Kft.-hez méltó módon folytatódhasson.
Munkánkkal és törekvéseinkkel nemcsak a Harmónia Idősek Falvának, hanem Gyömrő városának jó hírnevét
is szeretnénk tovább erősíteni.
Gyömrő, 2019.március 01.
Tisztelettel:
Miller Jefim
ügyvezető

HARMÓNIA K Közhasznu Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

