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Közhasznúsági jelentés

Amire kevesen
fordítanak gondot
Manapság sokféle hatás, ártalom éri az embert. Vegyük az
elektromosságot mert, ha meggondoljuk nélküle szinte elképzelhetetlen a civilizált világ. Az élet minden területén jelen van,
élvezzük jótékony hatását. A villamos energiának viszont van
az emberre nézve egy félelmetes hatása, melyet a köznyelv
„áramütés” szóval nevez meg.
A villamosságnak ezen ártalmát az emberek egy része már
túlélte és sohasem felejti el a velejáró érzést vagy annak következményét. Az emberek egy másik része, aki még nem kapott
soha áramütést és ezért megelõzésére, az ellene való védekezésre még csak nem is gondol, noha fájdalmat, szomorúságot
okozhat személy szerint neki, környezetének és családjának.
Az elektromos áram úgyszólván észrevétlenül jelen van az
erre a célra létesített vezetékekben vagy mûködteti elektromos készülékeinket. Az áramütésre sohasem számítunk, mindig hirtelen, váratlanul éri az embert. Addig amíg a vezetékek
vagy a villamos berendezés szigetelése megfelelõ és megvéd
bennünket attól, hogy az áram alatti részhez érjünk nem lesz
bántódásunk. Csakhogy az elektromos berendezés bizonyos
üzemidõ után elavul, öregszik, elhasználódik; szigetelése átüt,
többé már nem nyújt védelmet.
Ilyenkor a készülék vagy berendezés hibás része vagy teljes
egésze feszültség alá kerül – zárlatossá válik; érintése áramütést okozhat.
Az életveszélyes áramütés megelõzésének, ellene való védekezésnek módja és eszköze az érintés elleni védelem és az
érintésvédelem. Magyarul az érintésvédelem mentõcsónak,
pótkötél, az áramütéses balesetek megelõzésére még abban
az esetben is, ha valamilyen elektromos szerkezet szigetelése
meghibásodik és veszélyes feszültség alá kerül.
Mit jelent az érintésvédelem?
– Egyik módja a vezetékes érintésvédelem, ami lehet földelés vagy adott esetben nullázás és annak kikapcsoló szerve az
áramvédõ kapcsoló.
– Egy másik lehetõség a törpe feszültség alkalmazása.
– Egy harmadik érintésvédelmi mód a ma már elterjedt
kettõs szigetelés.
Az érintésvédelem megvalósítását vagy, ha már a létesítés
megtörtént hatásosságának mûszeres ellenõriztetését ajánlatos idõnként arra képesített és jogosult szakemberrel elvégeztetni.
Az elektromos berendezés meghibásodásából származó
másik veszélyeztetés a tûzveszély!
– Az üzemeltetés során elõálló hibásodások; a szigetelés hibái, a villamos berendezés túl terhelése, a túláram védelem
megválasztásának, állapotának elégtelensége és még sok más
tényezõ lehet tûzeset elõidézõje.
– Az elektromos tûz megelõzésére – hasonlóan az érintésvédelemhez – a villamos berendezést (vezetékeket, biztosítékokat, konnektorokat, kapcsolókat, készülékeket, a védelem
hatásos mûködését, stb.) – magyar és EU. Szabványokban is
meghatározott gyakorisággal – idõszakos ellenõrzésnek ajánlott alávetni. Az elektromosság minden használójának (az
üzemeltetõnek) saját jól felfogott érdeke villamos berendezésének idõnkénti ellenõriztetése és az ellenõrzés által feltárt hibák kijavítatása.
Patak Endre
elektrotechnikus szakértõ

A Boldog Gizella Alapítvány 2001. január 3-án alakult. Kiemelten közhasznú szervezetként mûködik. Bírósági bejegyzés száma:
4.Pk.60.375/2000/7.
Az alapítvány székhelye: 2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u.1.
Az alapító dr. Feller Antal.
Az alapítvány célja: Biatorbágyon és környékén élõ, vagy letelepedni szándékozó idõs, beteg emberek számára méltó és emberi,
öregségüknek, betegségüknek megfelelõ körülmények álljanak
rendelkezésre.
Az alapítvány befektetett eszközei: 850 000 Ft értékben személygépkocsi és egyéb berendezések, felszerelések.
2001. évre az alapítvány költségvetési támogatást nem kapott,
normatív támogatása 8 202 600 Ft.
Az alapítvány vezetõ tisztségviselõi az alapító okirat szerint sem
pénzbeni, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.
Az alapítvány fõ tevékenysége idõskorúak átmeneti és tartós
bentlakásos ellátása.
A vonatkozó jogszabályokban 2002-ben már szereplõ rászorultságot 2001-ben is vizsgáltuk, így a szolgáltatások igénybevétele eltérõ havi személyi térítési díj és egyszeri hozzájárulási díj megállapításával történt. Egyes lakóink az önköltségnél számottevõen kevesebb térítést fizetnek.
Helyi továbbképzõ elõadásokat szerveztünk.
Az alapítvány közhasznú célú mûködésre
kapott támogatása:
Központi költségvetésbõl
Egyéb közhasznú
Közhasznú bevétel
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenységbõl származó bevétel
Összes bevétel
Anyagi jellegû ráfordítás
Személy jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordítás
Összes ráfordítás
Tárgyévi eredmény

7 483 E Ft
5 833 E Ft
1 650 E Ft
10 024 E Ft
943 E Ft
109 E Ft
18 559 E Ft
41 017 E Ft
10 737 E Ft
779 E Ft
515 E Ft
109 E Ft
53 057 E Ft
–34 598 E Ft

A közhasznú tevékenységrõl szóló beszámolót az 1.sz. melléklet
tartalmazza.
Biatorbágy, 2002. június 10.
Dr. Radnai János
a szervezet képviselõje

1. számú melléklet
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített beszámolója
2001. év
1. Számviteli beszámoló
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Saját tõke
Induló tõke
Tárgyévi eredmény
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
Kötelezettségek
Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen:

850 E Ft
9 112 E Ft
27 574 E Ft
37 536 E Ft
–33 598 E Ft
1 000 E Ft
–34 598 E Ft
0
4 276 E Ft
66 858 E Ft
37 536 E Ft

