
A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése 

 
 

 

 

1. Számviteli beszámoló 
 

       A közhasznúsági beszámoló mérlege 

 

      Eszközök (ezer Ft)                                                        Források (ezer Ft) 

         Befektetett  eszközök                -    

            Tárgyi eszközök                     -                             Saját tőke                             1637     

                                                                                                Induló tőke             20 

                                                                                                Tőkeváltozás        813 

                                                                                                Tárgyévi eredmény 

      Forgóeszközök                            1649                                 közh.tev.-ből     804 

                                 

             Pénzeszközök           1649                                  Kötelezettségek                       12 

                                                                                                Rövid lej.köt.         12 

                                                                                                                                                                            

                                              

      Eszközök összesen:                    1649                        Források összesen:           1649         

 

 

 

2. A költségvetési támogatás felhasználása 
 

 

A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány 2010-es évben  450 ezer Ft költségvetési 

támogatást kapott, melyet az Alapítvány által működtetett családterápiás rendelés  

működési költségei egy részének (telefonköltség, postaköltség, terapeuták vállalkozói 

kfizetése) biztosítására fordított. 

 

  

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

 

      3.1  Az  Alapítvány összes vagyona                          2010.01.01                2010.12.31. 

   

                           ( ezer Ft)                                                       1257                            1649 

 

             -ebből tárgyi eszköz                                                       60                                - 

             -követelések                                                                     -                                 -       

             -forgóeszköz ( pénzeszköz  )                                     1197                            1649 

 

 

3.2 Az Alapítvány bevételei 2010-ben az alábbiakból tevődtek össze: 

     



       a./ Közhasznú célú tevékenységre, működési költségek fedezésére kapott támogatás: 

 

            NCA (2009 évi működési támogatás 2.részlete)                              150.000,- 

            NCA 2010 évi működési támogatás                                                 300.000,- 

            SZJA 1%-os felajánlása                                                                    212.581,- 

            

           

                       

        b./ A közhasznú tevékenység folytatásából származó bevétel: 

 

            Csal.ter.ülések, előadások tartása                                                       38.000,- 

            Tanfolyamok részvételi díjai                                                         2.544.000,-  

            Családok befizetése (csal.ter. hozzájárulás)                                  1.297.000-  

                                                                                          

        c./ Kamat bevétel:                                                                                    1.645,- 

 

 

 

3.3 Az Alapítvány költségei 2010-ben az alábbi tételekből tevődtek össze: 

 

A közhasznú tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek:3.739.374,- 

Értékcsökkenési leírás:                                                                             59.448,- 

 

 

3.4 Az Alapítvány bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2010-ben:  

 

                                   Összes bevétel:                                                  4.543.226,-Ft 

                                   Összes ráfordítás:                                              3.798.822,-Ft 

                  

                                               Egyenleg:                                               744.404,-Ft, 

 

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

 

A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány a 2010-es évben pénzbeli vagy természetbeni 

adományt, juttatást sem magánszemélynek sem más szervezetnek nem adott, mivel cél 

szerinti tevékenységei között nem szerepel az adományok, támogatások adása. 

 

 

 

5. Támogatások 
 

5.1 A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány a  2010-es évben 450 ezer Ft költségvetési 

támogatást kapott, ebből 150 ezer Ft a 2009-es évi támogatásnak  2010-ben átutalt része. 

5.2 Elkülönített Alapokból az Alapítvány 2010-ben támogatást nem kapott. 

5.3 A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány 2010-ben önkormányzati támogatást nem 

kapott. 

 



 

 

 

 

6. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és 

mértéke 
 

 

A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány vezető tisztségviselői, tisztségük betöltéséért és 

az ezzel járó feladatok végzéséért a 2010-es évben sem tiszteletdíjban, sem egyéb 

juttatásban nem részesültek 

 

 

 

7. A 2010.évi közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 
 

 

A CSZLA szolgáltatásai között a családterápiás rendelésen 2010-ben 300 terápiás ülés 

keretében 60 család terápiájára került sor. A rendelést 28 kollégánk mint családterapeuta 

végezte. 

A családterápiás, párterápiás rendelésen túl a családterapeuta-képzés is a Liga profiljába 

tartozik A 2010-ben megtartott tanfolyamokon ( alaptanfolyam, szupervízió, szakképzés ) 

összesen 35 fő vett részt. 

Alapítványunk rendszeresen tart tematikus műhelytalálkozókat és esetmegbeszélő 

csoportot, melyek általában havi egy-két alkalommal kerülnek megrendezésre, 10-15 fő 

résztvételével. 

 

 

 

. 

 

 

Budapest, 2011. január 31. 

 

 

                                                                                ------------------------------------------------ 

                                                                                      Dr Rátay Csaba kuratóriumi elnök 

 

 

 

 

                                                                                ------------------------------------------------ 

                                                                                      Zentainé dr Szekeres Katalin 

                                                                                                gazdasági vezető 

 

 

 

       

 

        



 


