
   Közhasznúsági jelentés 
 
 
 
Készült Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóháza Alapítvány elnevezésű 
közhasznú alapítvány 2010. évi beszámolójához. 
 
Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként 2000 július 13-án  a 
11. PK. 68068/92/11 . sorszámú határozatával közhasznú szervezetté sorolta át. 
 
 Az Alapítvány közhasznú tevékenysége: halmozottan fogyatékos, 0-8 éves 
gyermekek fejlesztése, oktatása, nevelése Tunyogi-féle játékterápiával.  
 
A fenti feladatot a szervezet megalapítása óta zavartalanul ellátja. A 2010-as 
évben munkavállalót nem foglalkoztattunk, vezető tisztségviselőink semmiféle 
díjazásban sem részesültek. A céljaink megvalósításában ez évben 3 fő 
működött közre, azonban munkaviszonyban az Alapítvány által létrehozott 
oktatási intézmény, a „Tunyogi Gyógyító Játszóház” Korai Fejlesztő és 
Gondozó, Fejlesztő Felkészítő Központ alkalmazásában dolgoztak, az 
Alapítvány tulajdonában lévő ingatlanon. Az intézmény gyógypedagógiai 
tanácsadással, korai fejlesztéssel és gondozással, fejlesztő felkészítéssel 
foglalkozik. 
 
A dolgozók fizetését a közalkalmazotti bértábla szerint állapítottuk meg. Idén 
lehetőségünk nyílt minimális béremelésre. Az ingatlan fenntartásának költségei 
jelentősen nőttek a közműdíjak emelkedése miatt. 
 
Alapítványunk 2009-ben a mellékelt táblázatban is felsorolt támogatásokat 
kapta, melyek felhasználása az alábbi: 
 
1. Magánszemélyek befizetései   528 E Ft 
 

- működési (rezsi ) költségre felhasználva 
 
2. Cégek, szervezetek befizetései  600 E Ft 
 

- irodaszerek 
- könyvek, szaklapok 
- egyéb fenntartási anyagok 

 
 
 



3. SZJA 1 %     906 e Ft 
 

- felhasználva: fejlesztő eszközök 
és rendezvény költség 
a maradék a következő évre tartalékolva 

 
4. MÁK normatív támogatás   9731 E Ft 
 

- bérköltségre felhasználva az oktatási intézménynél 
- 676 ezer forint az év végén érkezett, így az oktatási 

intézményhez való átutalása áthúzódott a következő gazdasági 
évre. 

 
5. NCA pályázat     455 E Ft 
 

- működési költségre felhasználva 
 
Az Alapítvány a 2010. évet 193 E Ft veszteséggel zárta, ami az előző évhez 
képest javulást mutat: akkor 1250 E Ft vesztesége volt. Ennek oka: a kiadások 
drasztikus visszafogása, illetve a bevételek minimális emelkedése.  
 
Alapítványunk a tárgyévben a közhasznú céljait maradéktalanul teljesítette.  
Ebben az évben is megközelítőleg 40 fő halmozottan sérült kisgyermek 
fejlesztésével, oktatásával foglalkozott.  
 
Budapest, 2011. május 20. 
 
 
        Dr. Székely Emőke 
        képviselő   
            
   
 
Záradék: a közhasznúsági beszámolót a legfőbb testület ……………számú  
Határozatával ………………………-án egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
        Dr. Székely Emőke 
        képviselő 


