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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Főtevékenységünk az alapító okirat alapján: sérült, fogyatékossággal élő, szociálisan hátrányos helyzetű
emberek egészségmegőrző és egészségfejlesztő, rekreációs üdültetése.
A Szép Jelen Alapítvány által működtetett Fecskepalota rekreációs-rehabilitációs célú közösségi üdülőben
a teljes vendéglétszám 2016-ban a következőképp alakult: összesen 62 turnus üdült a Fecskepalotában, 1.273
szálló vendéggel, akik 4.217 vendégéjszakát töltöttek a létesítményben. Ebből az Erzsébet Program keretében
668 fő üdült 39 integrált turnusban (vegyes csoportokban fogyatékossággal élők, nyugdíjasok,
nagycsaládosok).
A Fecskepalota a vendégcsoportjai részére nemcsak szállást, hanem teljes ellátást és igényük szerint vezetett
kulturális, természetjáró, gasztronómiai programokat is biztosítunk. A Fecskepalota épülete akadálymentes,
személyzete felkészült a különböző fogyatékossággal érkező vendégek fogadására.
Különös gondot fordítunk a hozzánk érkező fogyatékossággal élő vendégek integrációjára, mind az üdülő
csoportokban, mind a programok és program-helyszínek látogatása során. Érzékenyítési tevékenységünkkel
kiemelten a turisztikai szektort célozzuk meg.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

Közhasznú tevékenység megnevezése: Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1998. évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségének biztosításáról

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az ország bármely területéről érkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,400

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A gazdasági működőképesség és a közhasznú célok teljesítése szempontjából legfontosabb eredménynek
tekintjük az Erzsébet Programban való részvételünk megőrzését 2016-ban. Ez tette lehetővé azt, hogy
vendégeink 81%-ban szociálisan hátrányos helyzetű rétegből kerülnek ki, s az összes vendéglétszám 43%-ában
fogyatékosságból élő embereket és kísérőiket fogadhassuk integrált rekreációs programokra, üdültetésre. 
Vendégeink az ország minden részéből érkeztek. Legjelentősebb mértékben a Tiszántúlról és az Alföld
térségéből (38%), ezen kívül Budapest és Pest Megye térségéből (37%).
A vendégek visszajelzése alapján mért elégedettség egyenletesen magas minden mért kategóriában.
A személyzet munkájával 100%, programok 99,7%, ételek: 97%.
A vizsgálat során megkértük a vendégeket, hogy egy szóval jellemezzék a Fecskepalotát. Csupa pozitív
jellemzővel látták el az üdülőházat, mint például: nyugodt, csendes, családias, barátságos, szép, otthonos.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Cél szerinti juttatások összege 0 340

Összesen: 0 340

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
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Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

A szervezet vezető tisztségviselőinek juttatása 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 40 327 47 092

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

152 247

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 40 175 46 845

H. Összes ráfordítás (kiadás) 39 955 46 903

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 13 840 16 534

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 39 955 46 903

K. Adózott eredmény 372 189

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 43 710

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 561

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.35

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet
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7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Fecskepalota infrastruktúrájának továbbfejlesztése a 2016. évben. Ez alapvetően két területre vonatkozik.
Megtörtént a rehabilitációs szárny tornaszobájának belső felújítása (a padozat kivételével) és befejeződött
a tornaszoba mögötti raktár és a padlásraktár kiépítése. 
 január: tornaszoba vakolatának és festésének felújítása; "jövőbe nyíló ajtó" megépítése
 február tornaszoba mögött személyzeti öltöző és csigalépcsős feljáró kialakítása
 március: tetőtéri iroda kialakítása 2+ 1 munkahellyel
 április: recepció kialakítása tornaszobába nyíló ügyfél ablakkal
 június-július: tetőtéri raktár és teher-felvonó kialakítása
 szeptember: udvari szaletli, olajfa alatti akadálymentes pihenő megépítése
október: bányamúzeum felől a FEPA-hoz vezető bekötőút murvázása, fatárolók kialakítása a FEPA telke és

a közút közötti területen
 november: a FEPA épülete és helyiségei belső festésének felújítása, épület nagytakarítása
A Fecskepalota előtti közpark fejlesztése és a társadalmi integráció erősítése céljából a gánti önkor-mányzattal
és a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karával együttműködve építészeti ötletpályázatot hirdettünk
bányász emlékhely és turista pihenő céljaira. A pályázatra 24 pályamű érkezett be, a bíráló bizottság
kiválasztotta a 2017-ben megépülő díjnyertes épület terv-ötletet. A park fejlesztése érdekében a MOL
Zöldövezet program támogatásával és egykori bányatelepi lakosok által áprilisban újabb önkéntes napot és
a közösségi parkban igen sikeres faültetést szerveztünk. Mind a 2014 őszén, 2015 őszén és 2016 tavaszán
elültetett fák és cserjék megeredtek, és hajtanak és növekednek. Mindezek a munkák integrált önkéntes napok
megszervezését tették lehetővé, amelyeken a többségi társadalom tagjai és sérült emberek együtt dolgozva
tették szebbé a Fecskepalota természeti környezetét.
Szakmai fejlesztésünk a Fülemüle Program
A 2016-os évben elindítottuk az erdei iskolákat és a gyógypedagógiai oktatási intézményeket összekapcsoló
erdei iskolai programunkat, a Fülemüle programot. Ezzel igyekeztünk a Szép Jelen Alapítvány
beágyazottságát az erdei iskolai mozgalomban megerősíteni és egy új kapcsolati körbe beemelni
a Fecskepalotát. A program anyagai a honlapon olvashatók: www.fecskepalota.hu/fulemule .
Célunk, hogy ezen keresztül a nagy hazai fogyatékos-ügyi és érdekképviseleti szervekkel kapcsoljuk közös
társadalmi érzékenyítő munkába az Alapítványt, illetve, hogy erdei iskolaként is elérhetővé tegyük
a Fecskepalotát és szolgáltatásait.

Pályázatok - három pályázatot adtunk be, egyet kiírtunk
 A Mol zöldövezet pályázat megvalósult, és a park fejlesztését szolgálta. 
 ÉTA szakmai pályázat, Fülemüle program stratégiájának létrehozása
Környezeti nevelési pályázat a KOKOSZ-szal együttműködésben. Ez 2017-ben megvalósuló projekt lesz

a támogatás elnyerése esetén.
Az Erasmus pályázatba akkreditáltunk, de nem adtunk be 2016-ban pályázati tervet.

SZJALAP által kiírt pályázat BME Építészmérnöki Karával közösen építészhallgatók részére bányász
emlékhely koncepciója megalkotására (febr-április)

Adományok megszerzés a közhasznú célok támogatása érdekében: 
 pénzadomány: ALCOA támogatás 850.000 Ft: a kemence újjáépítésére fordítjuk 2017 év elején
 Tárgyi adomány: Vértesi Erdő Zrt, 60q tűzifa: a cserépkályha fűtésére fogjuk felhasználni.

Az alapítvány pályázatot írt ki 2016 januárjában Gánt önkormányzatával közösen a BME Építész-mérnöki
karának hallgatói számára egy akadálymentes bányász emlékhely és turista pihenő építészeti ötletére.
A 24 beadott pályaműből: 1., 2., és 3. helyezett került kiválasztásra, amelyek ösztöndíj támogatás-ban
részesültek. A cél az építészhallgatók megismertetése a Fecskepalotával és környezetével, s ezek keresztül
a Fecskepalotában megforduló fogyatékossággal élő személyek rekreációjának tar-talmaival. Ezt követően
pedig mindezek alkalmazása egy akadálymentes turista pihenőmegtervezé-sében, pályázati anyag kidolgozása
és leadása.
A kezdeményezés kiemelkedő sikerrel zárult!
Gánt önkormányzata elhatározta, hogy anyagi lehetőségei függvényében 2017év végéig megépítteti az első
díjas turista pihenőt a gánt-bányatelepi közpark kiválasztott helyén.

7.2. Támogatási programok bemutatása
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7.2.1. Személyi jövedelmadó 1%-os felajánlása

Támogatási program elnevezése: Személyi jövedelmadó 1%-os felajánlása

Támogató megnevezése: Lakosság - NAV

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 247

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 247

-tárgyévben felhasznált összeg: 247

-tárgyévben folyósított összeg: 247

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 247

Felhalmozási:

Összesen: 247

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az 1% támogatást a közhasznú célcsoport rekreációs programjainak támogatására fordítottuk a lovaglás, lovas
kocsizás és a szabadban tett séták, kirándulások, túrák keretében.

7.2.2. Tartós munkanélküliek bértámogatása

Támogatási program elnevezése: Tartós munkanélküliek bértámogatása

Támogató megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
központ

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 1,937

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,937

-tárgyévben felhasznált összeg: 1,937

-tárgyévben folyósított összeg: 1,937

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 1,937

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 1,937

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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Átlagosan 2 fő tartós munkanélküli foglalkoztatása történt meg a 2016-os év folyamán.

7.2.3. Gánti Önkormányzati támogatás

Támogatási program elnevezése: Gánti Önkormányzati támogatás

Támogató megnevezése: Gánti Önkormányzat

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 167

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 167

-tárgyévben felhasznált összeg: 167

-tárgyévben folyósított összeg: 167

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 167

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 167

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az önkormányzati támogatást a három díjnyertes bányász emlékhely pályázatot készítő építész hallgatók
tanulmányi ösztöndíjának finanszírozására fordította a Szép Jelen Alapítvány.

7.2.4. Új Európa Mol

Támogatási program elnevezése: Új Európa Mol

Támogató megnevezése: Új Európa MOL

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 500

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 500

-tárgyévben felhasznált összeg: 500

-tárgyévben folyósított összeg: 500

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 500

Felhalmozási:

Összesen: 500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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A projekt célja a Gánt-Bányatelep településrész központjában található közpark növényeinek megújítása.
A terület két telekből áll, 401/13 és 401/17 helyrajzi számon, amelyeket egy "út" besorolású keskeny telektag
(401/12) köt össze, összesen cca 7.000 m2.
A közparkban zöldterületek, fasor és fás-cserjés ligetek, sétaút, közösségi terek, játszótér és labdajátékokra
alkalmas sík füves területet lesz kialakítva, melyet a Fecskepalota vendégei is akadálytalanul használhatnak. 
A terület talaja igen köves, csekély termőréteggel. Ezért a Plant-Orient kertészet szakembereink tanácsára
kizárólag talajcserével ültetünk fákat, amelyeket a MOL Zöldövezet Pályázatban előírt növények közül
választottunk ki, mind az adott talajviszonyokat, mind a hegyvidéki éghajlatot figyelembe véve. A pályázott
támogatási összegből 60%-ig növényeket vásároltunk, a fennmaradó 40% terhére pedig gépi földmunkát
végeztünk el (az ültetéshez a köves talaj gépi kiemelése, elszállítása, és termőföldtrágya behordással, valamint
tereprendezés).

7.2.5. Ökotárs

Támogatási program elnevezése: Ökotárs

Támogató megnevezése: Ökotárs Alapítvány

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 100

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 100

-tárgyévben felhasznált összeg: 100

-tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 100

Felhalmozási:

Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

E támogatás kifizetésére a MOL Új Európa pályázathoz benyújtott és általuk elfogadott összesen 600.000
Ft-os teljes összegű pályázati programunk technikai rész-kifizetése érdekében került sor. Felhasználása a 7.2.4.
pontban bemutatott programon beül, az ott leírt tevékenységek kapcsán került sor.

7.2.6. Alcoa Köfém

Támogatási program elnevezése: Alcoa Köfém

Támogató megnevezése: Alcoa Köfém

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 853

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 853
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-tárgyévben felhasznált összeg: 853

-tárgyévben folyósított összeg: 853

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 853

Felhalmozási:

Összesen: 853

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az ALCOA támogatását a Fecskepalota tálaló konyhájának és foglalkoztató kemencés konyhájának
felújítására fordítottuk. Ennek kivitelezési ideje a vendégfogadás szempontjából holtszezont képező 2017.
év első negyedéve.

7.2.7. ÉTA Szövetség

Támogatási program elnevezése: ÉTA Szövetség

Támogató megnevezése: ÉTA Szövetség

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 398

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 398

-tárgyévben felhasznált összeg: 398

-tárgyévben folyósított összeg: 398

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 398

Felhalmozási:

Összesen: 398

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Fülemüle program célja
Két önálló szervezeti-intézményi kör szakmai együttműködésének támogatása: az erdei iskolák és a "speciális
oktatási-nevelési feladatokat" ellátó iskolák köre (a sajátos nevelési igényű tanulók, az értelmi sérült,
látássérült, hallássérült, mozgássérült, autista diákok óvodái és alapfokú oktatási intézményei, valamint a fenti
speciális szükségletű diákokat integráltan nevelő-oktató óvodák és oktatási intézmények).
A Fülemüle program víziója 
Első lépésként létrejön Magyarországon értelmi sérült tanulók számára a módszertanában speciális, hatékony
társadalmi integrációt elősegítő erdei iskolai program és kapcsolati hálózat az erdei iskolák és az értelmi
sérült diákok oktatási intézményeinek együttműködése révén, amely magas és egységes színvonalon biztosítja
az értelmi sérült tanulók tevékenységbe ágyazott ismeretszerzését, és környezettudatos magatartásuk
megerősödését. A modell megismételhető jó gyakorlatot nyújt a program kiterjesztésére más fogyatékossággal
élő tanulók csoportjai és iskolái bevonására a társadalmi integráció jegyében.
A Fülemüle program koncepció- és stratégiai tervezésének feldolgozott témakörei:
a lehetséges felhasználók: a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézmények által kitöltött elektronikus

kérdőívek válaszainak összegzése és értékelése
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a leendő szolgáltatókról: első lépésben a KOKOSZ tag erdei iskolák által kitöltött igényfelmérő kérdőívek
értékelése, második lépésben az Erdei Iskola Egyesület tagjainak bevonása.
társadalmi integráció a foglalkoztatási rehabilitáció tevékenységein keresztül a "Speciális Erdei Iskola"

programok megvalósítása során az erdei iskoláknál
marketing, arculat és kommunikáció a speciális erdei iskolai programokat nyújtó erdei iskolák hálózata, és

a sajátos nevelési igényű, valamint fogyatékossággal élő tanulók oktatási intézmények összekapcsolása
és hatékony együttműködése érdekében.
minőségbiztosítás és hozzáférhetőség szempontjai az egységesen magas színvonalú speciális erdei iskolai

szolgáltatások nyújtása során: hálózatos működés, megközelíthetőség-elérhetőség, szállás
(akadálymentesség), étkezés (táplálék intoleranciák figyelembe vétele); költségszintek és költséghatékony
megoldások.

fenntarthatóság és szponzoráció: alapelvek meghatározása egy vállalati CSR program generálása
lehetőségeiről a speciális erdei iskolai szolgáltatásokat megvalósító SNI tanulók intézményeinek anyagi
támogatása céljából.
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