
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-27 14:19:46. Érkeztetési szám: EB00592654

14 Kaposvári Törvényszék

Családokért Közalapítvány

1 4 0 1 0 0 0 1 9 8 2 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .58



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Családokért Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Dózsa Gy. utca

9

    

1 4 0 1 0 0 0 1 9 8 2

1 4 0 0 P k 6 0 0 7 9  1 9 9 8

1 8 7 6 8 4 4 6 1 1 4

Hartal Katalin

Marcali 2 0 2 2 0 5 0 9

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

195 144

195 144

1 007 1 866

1 007 1 866

1 202 2 010

1 152 1 960

50 50

1 119 1 102

-17 808

50 50

1 202 2 010

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

62 61 62 61

51 51 51 51

131 335 131 335

244 447 244 447

243 447 243 447

-17 808 -17 808

-17 808 -17 808

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

31 65 31 65

196 1 190 196 1 190

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Családokért Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Dózsa Gy. utca

9

    

1 4 0 0 P k 6 0 0 7 9  1 9 9 8

1 4 0 1 0 0 0 1 9 8 2

1 8 7 6 8 4 4 6 1 1 4

Hartal Katalin

szociális tevékenység és családsegítés

2011 évi CLXXXIX tv. 13§

Marcali és vonzáskörzetében élő lakosság

200

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

Eszköztámogatás idősotthon 335

335

335

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

227 1 255

31 65

196 1 190

244 447

243 447

-17 808

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Családokért Közalapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Családokért Közalapítvány

2021. évi
E2yszerűsített éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

l.A gazdálkodó bemutatása
- székhely, telephely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u.9
- adószám: 18768446-1-14
- nyiiv. szám: 14-01-0001982
- beszámoló aláírására jogosult képviselő: Hartal Katalin
- működési forma: alapítvány
- alapítás, alakulás időpontja: 1998
- könyvvizsgálati kötelezettség: nincs

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői:
Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai
szerint vezeti könyveit és az egyéb szervezetekre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót
készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un.
mérlegszerű elrendezéssel.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év
december 31. napja.
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap 30. napja,
esetünkben az üzleti évet követő év április 30. napja

2.1 .Az alkalmazott értékelési eljárások
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO
módszer szerint meghatározott bekerülési érték. Ha van saját termelésű készleteket a még
várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük.
A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk
meg.
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell
forintra átszámítani.

2.2.Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere,
elszámolásának gyakorisága
Ertékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig
számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. A 200 ezer
forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási
költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.



2.3.Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő,
- eredményt befolyásoló eltérések és vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre

gyakorolt hatás nem volt.

3 .A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege,
jellege:
nem volt ilyen.

4.Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források
állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban: Nem volt ellenőrzésünk, így
megállapítás sem volt.

5. A vezető tisztségviselők részére
- folyósított előlegek és kölcsönök összege
- a nevükben vállalt garanciák
(csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett
összegek és a visszaűzetés feltételei egyidejű közlésével) nem volt.

6.Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos
piaci feltételek között valósultak meg)

- ügyletek értéke
- a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jelleg
- egyéb szükséges információk

nem volt.

7.Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
— Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
- Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
- Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

nem volt

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamidej e több, mint öt év
nem volt

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok
fajtáját és formáját)
nem volt

10. A visszavásárolt saját részvények, Saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- megszerzés indoka
- számuk és névértékük
- a jegyzett tőkéhez viszonyított arányuk
- a kiűzetett vagy kapott ellenérték összege
- a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes száma és

névértéke
nem volt



11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók:
11.1 .Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (j elenérték) esetén
alkalmazott feltételek
11 .2.A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők
11 .3.A valós értékelés értékelési különbözetének

- nagysága
- tárgyévi változása
- az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

11 .4.A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük
11 .5.A származékos ügyletek

- csoportjai
- nagysága (szerződés szerinti értéken)
- lejárati ideje
- a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

11 .6.A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása
nem alkalmazzuk.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma
o fő volt

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók
13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei
13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke
13.3. Az egyedi eszköz könyv szerinti nettó értéke
13.4. A fenti két érték különbözete
13.5. Az értékhelyesbítések .

- nyitó értéke
- növekedése
- csökkenése
- záró értéke
eszközcsoportonként.

Atértékelést nem alkalmazunk.

14. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásai:
Nem voltak ilyen tételek.



15. Támogatások bemutatása:

15.1.
Támogatási program elnevezése: NAV 1%
Támogatás forrása: - központi költségvetés

- önkormányzati költségvetés
- nemzetközi forrás
- más gazdálkodó

Támogatás időtartama: nincs időtartam: 2021-2022
Támogatási összeg: 65.148,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0,-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 0,-Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 65.148,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő . vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- Személyi:
- Dologi:
- Felhalmozási:

15.2.

Támogatási program elnevezése: NAV 1%
Támogatás forrása: - központi költsé~vetés

- önkormányzati költségvetés
- nemzetközi forrás
- más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020-202 1
Támogatási összeg: 30.653,-Ft

- ebből atárgyévre jutó összeg: 30.653,-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 30.653,-
- tárgyévben folyósított összeg: 0,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- Személyi:
- Dologi: 30.653.- Ft
- Felhalmozási:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 2020-ban folyósított 30.653,- Ft
SZJA1%-ból 30.653,- lett éjjeli szekrény vásárlásra az idősotthon számára felhasználva.
A 2021-ben folyósított összeg a következő évben kerül felhasználásra.

15.3.

Támogatási program elnevezése: Sószoba kialakítása (Bölcsöde)
Támogatás forrása: - központi költségvetés

- önkormányzati költségvetés



- nemzetközi forrás
- más ~azdá1kodó (Ziehi Abegg Kft, Noa Kft, Marylla Kft)

Támogatás időtartama: nines időtartam 2021-2022
Támogatási összeg: 170.000,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0,-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 0,-
- tárgyévben folyósított összeg: 170.000,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- Személyi:
- Dologi:
- Felhalmozási:

15.4.

Támogatási program elnevezése: Bölcsöde és Idősotthon működésének támogatása
Támogatás forrása: - központi költségvetés

- önkormányzati költségvetés
- nemzetközi forrás
- más ~azdá1kodó (Közút Kft)

Támogatás időtartama: nines időtartam
Támogatási összeg: 1.000.000Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1 .000.000~-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 304.147,-
- tárgyévben folyósított összeg: 1.000.000,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogeímenként
- Személyi:
- Dologi: 304.147
- Felhalmozási:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 2021-ban folyósított 1.000.000,-
Ft támogatásból 304.147,- lett éjjeli szekrény vásárlásra az idősotthon számára felhasználva.



16. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A közalapítvány kuratóriuma a lehetőségeit figyelembe véve az alábbi tevékenységet tervezte
és hajtotta végre 2021-ben:

Rajzpályázatot hirdettünk a város általános iskoláiban az „Idősek Világnapja” alkalmából az
„én nagyszüleim címmel. A pályázat célja volt, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét a család
és az idős hozzátartozókkal való kapcsolatok ápolásának fontosságára.
Támogatást gyűjtöttünk a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által
működtetett Idősek Otthona és bölcsőde működési körülményeinek javítására. Az Idősek
Otthonát kényelmi kisbútorok beszerzésével támogattuk, a bölcsődét egy új „só szoba”
kialakításához szükséges berendezési tárgyakkal.

A rajzpályázatra az óvodákból 29, az általános iskolákból összesen 78 pályamű érkezett (alsó
tagozat: 60 db, felső tagozat 18 db). A legjobb pályázatokat a Marcali Városi „Idősek
Világnapi” rendezvényen első, második és harmadik győztes kategóriában díj azásban
részesítettük, valamint a legjobban sikerült rajzokból kiállítást szerveztünk.
A támogatói adományokból az Idősek Otthona lakói számára éjjeli szekrényeket szereztünk be
és adományoztunk. A bölcsődei „só szoba” kialakításához árajánlatokat gyűjtöttünk só,
sótéglák, párologtató sókristály, valamint saltdome sóterápiás készülék beszerzéséhez, melyet
meg is rendeltünk, de csak 2022-ben érkezett meg.

Kelt: Marcali, 2022.04.30.

Hartal Katalin
gazdálkodó képviseletére
jogosult személy aláírása


