
Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány 

          2020.évi közhasznú tevékenység 

                         Beszámoló 

 

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt 1994 ben 15 Önkormányzat hozta létre. 
A Bíróság PK 60236-1994 szám alatt jegyezte be, a nyílvántartási szám 13-01-0000871 
A kuratórium elnöke Szandhofer János. 
Az Alapítvány tevékenysége : a térség általános és középiskolás gyerekeinek nyári üdültetése 
A tábor 8253 Révfülöp,Kacsajtos u.50 szám alatt működik 
 
 
Bevételei: föleg szülői befizetésekből,önkormányzati támogatásokból,Szja 1% felajánlásokból 
tevődik össze 
Kiadások: üdültetéssel kapcsolatos költségek,ráfordítások 
 
 
 
A táborban az üdültetési idény alatt saját konyha működik,személyzetet biztosítunk hozzá. 
A gyerekek szállítása buszokkal történik. 
2020.évben az üdültetés június 25- től augusztus 20-ig tartott, 7 napos váltással 8 turnusban. 
(1 sz. melléklet) 
 
 
 
 
Működési bevételek ezer Ft-ban 
 
                                                       2019                    2020 
 
Táborozás bevétele                  22112                  21957 
Családos üdülés                             468                      368 
Szállás                                            2903         1747 
Banki kamat                                        0                          6 
Időbeli elhat.feloldása                2383                   4355 
Szja 1%                                            127                      131 
Önkormányzati támogatás        6220                   8782 
                                                                    

                                                          
 
 
Összesen                                    34213         37346      
  
 
 

 



 
Működési költségek ezer Ft-ban 
 
                                                          2019               2020 
 
Élelmezési anyag                           7658               6441 
Szolgáltatás                                    7736               8093   
Bér ktg                                             9460             12692 
Járulékok                                         1405              1551 
Személyi jellegű ktg                         571                533 
Egyéb ráfordítás                                  0                     3 
Értékcsökkenés                               3069              3612 
Egyéb anyag                                     4039             4290 
 
Összesen                                       33938             37215   
 
Eredmény                                         275                131 
 
Költségek részletezése 2sz melléklet 
 
Technikai személyzetet turnusonként alkalmaztunk 1 fő szakács 3 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító 
1 fő élelmezésvezető 
Az Alapítvány 3 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat 
1 fő aki a szükséges karbantartást,az udvar rendben tartását végzi,téli idöszakban az őrzéséről 
gondoskodik, részére kifizetett munkabér 150.000.- ft/hó 
1 fő a gazdasági ügyeket intézi,gondoskodik a tábor üzemeltetéséről,a táboroztatásról, részére 
kifizetett munkabér 61.180.- ft/hó 
1 fő a tábor üzemeltetéséhez szükséges informatikai feladatokat látja el, részére kifizetett munkabér 
41.230.- ft/hó 
Gépkocsi ktg térítésre 496.455.- ft került kifizetésre. 
Ebből Szandhofer János elnök részére kifizetett ktg térítés  473.765.-ft 
A gondnok részére az anyagbeszerzések miatti gk ktg térítésre  22.690.- ft -ot fizetett az Alapítvány 
Személyijellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat,reprezentáció,tiszteletdíj 
Erős József részére kifizetett tiszteletdíj 360.000.-ft 
Könyvelési díjként 34.000.-ft/hó összeget fizet az Alapítvány 
 
A kuratórium elnökének tiszteletdíj nem került kifizetésre 
Anyag jellegű költségek között szerepel az étkeztetés nyersanyaga,energiaköltség,karbantartási 
anyagok,tisztítószerek 
Szolgáltatás címén lett elszámolva a gyerekek szállítása,szemétszállítás,strandbelépő,javítási 
költségek 
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
Támogatások 
 
 



Szja 1% 2020-ban 131.047.- ft ami felhasználásra került. 
 
 
 
2020-ban megvalósult fejlesztések:  a 2019-ben elkezdődött nyílászáró csere további 5 kisházban , 
valamint szúnyogháló beszerelés a kőépület fenti szobáiban 
 
 
 
 
A fejlesztésre kapott támogatás felhasználása időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra. 
Az elhatárolás feloldása: évente az elszámolt értékcsökkenés ,meglévő épületek 
javítására,berendezés pótlására elszámolt összegben bevételként kerül elszámolásra . 
Időbeli elhatárolás( ezer Ft) 
 
Nyitó                       132.933 
növekedés                2.043 
feloldás                     4.354 
Záró                        130.621 
 
 
Az idei évben   10.824.600.- Ft  önkormányzati támogatás kapott a tábor 
(elszámolás 3 sz melléklet) 

 
 
A mérleg és a beszámoló megtekinthető a tábor honlapján: www.revfulopitabor.hu valamint a 
levelezési címen 
 
 
A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze Mekes Ferencné reg szám 172212 
 
 
 
 
Dabas 2021. május 10 
                  
 
 
                                             --------------------------                       ----------------------------- 
                                               Gazdasági vezető                              Kuratórium elnöke 
                     
 
                     
                                                                   

 

http://www.revfulopitabor.hu/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


