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A közhasznú szervezetekről szóló 2011.CLXXV Törvény 28. § értelmében a közhasznú
szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúság jelentés elfogadása az Egyesület legfőbb szervének
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
1.Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló jelen közhasznúsági jelentés II. számú mellékletét képezi.
2.Költségvetési támogatás felhasználása
2017 évről 1% SZJA költségvetési támogatás nem maradt, mert az már az év folyamán
felhasználásra került. A 2018 évben kiutalt 2017.évi 1%-os SZJA 77.262 Ft volt. Ebből az
összegből élelmiszercsomag került összeállításra idős emberek részére adventkor. A
fennmaradó 39.445 Ft 2018.évben időbelileg elhatárolásra került a 2019.évi költségekre.
3.Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A saját tőke elemei a következőképpen alakultak:
Megnevezés

2017.év
(Ft)

Előző évek
módosítása

2018.Év
Mérlegérték
(e Ft)

1

Induló tőke

0

0

2

Tőkeváltozás

722

769

3

Tárgyévi
alaptevékenységből
származó eredmény

47

713

4

Saját Tőke

769

1482

4.Cél szerinti juttatások kimutatása
A 2019.évi terveink között szerepel továbbra is a Váci Duna parton egy Piknik Park
kialakítása. 2018.év folyamán a korábbi évben elhatárolt összeghez (135000 Ft) újabb
támogatások kerültek kifizetésre. Jelenleg e célra időbelileg elhatárolásra
támogatásonként a következő összegek kerültek:

Belföldi jogi személyektől
kapott támogatás

300000 Ft

Egyéb lakossági
támogatás

200000 Ft

2017.évi elhatárolás

135000 Ft

Összesen

635000Ft

5. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, mind ezek szerveitől és egyéb forrásból kapott
támogatások összege a következő:
Az adatok e Ft-ban
Megnevezés

Ft

2018.évi időbeli
elhatárolás

2018.évi
felhasználás

2017.évi SZJA1%

77

39

38

NCA támogatás

0

0

0

Magánszemélyektől 464
kapott támogatás

200

264

Adománygyűjtés

0

0

0

Báli bevétel

775

0

775

Egyéb gazdasági
szervezettől

300

300

0

Összesen

1616

539

1077

Egyéb gazdasági
szervezettől

6 Közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összegek
Az Egyesület vezető tisztségviselő és tagjai költség térítésben nem részesültek.
7.Közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület 2018.évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, ezért sem a
vállalkozási bevétele sem a vállalkozási kiadása nem volt, így társasági adófizetési
kötelezettsége sem keletkezett.
A közhasznú tevékenységből származó bevétele 2312 ezer Ft, a kiadás 1599 ezer Ft
volt.
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 713 ezer Ft.
A szervezet a mérlegforduló napon 2.236.083 Ft értékű eszközzel rendelkezett, mely
43912 Ft értékű pénztári állomány, 1.410.082 Ft értékű banki pénzállomány, valamint
782.089 Ft értékű elkülönített betétszámlán lévő pénzeszközből áll.
A források a 3.pontban részletezett 1482 ezer Ft értékű saját tőkéből állnak.

Az Egyesület a 2017.évi tagdíj bevétele.1.260.000 Ft, a tagok havi 5 ezer Ft-os
befizetéseiből 80 ezer forint elhatárolásra került, mert az már a 2018. évi tagdíjak
befizetései voltak. A 2017. évi SZJA 77 E Ft volt.
Piknik park program előző évből megmaradt 135.000 Ft adomány az idei esztendőben
még további 635.000 Ft-tal növekedett, így összességében a Piknik Parkra 770.000 Ft
került időbeli elhatárolásra.
Kiadások : 1.599 ezer Ft
Megnevezés
Nyomtatvány,irodaszer

Kiadások összege
(ezer forintban)

Megjegyzés

59

2017.évi SZJA felhasználás 39
Anyagköltség egyéb

33

Ügyviteli szolgáltatás

60

Bank költség, egyéb díjak

56

Nemzetközi és hazai
tagdíjak

1152

Bérleti díj (Piarista
Gimnázium)

170

Támogatás
Erzsébet és Kárpátmedence Gyerm)

50

Összesen

1599

Közhasznú céljainknak megfelelő, Egyesületünk által adott támogatás, melyből

A 2018 évben kiutalt 2017.évi SZJA felhasználásból 39.000 Ft-ot fordítottunk
adventi tartós élelmiszercsomag készítésére, melyek a családsegítő szervezet által
javasolt idős, egyedül élő rászorulók részére került kiosztásra.

Családi összejöveteleinkhez kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése,
kirándulások szervezése. (A tagok önerőből finanszírozták.)

Az Egyesület 2018.évi tervei között szerepel a Piknik-park létrehozása a váci Dunaparton, mely a családok szórakoztatására lenne kialakítva. Amennyiben a szükséges
anyagok a munkálatok elkezdéséhez megteremtődnek (remélhetőleg 2019-ben) akkor
elkezdődnek a munkálatok.

50.000 Ft- al támogattuk az Erzsébet és Kárpát medencei Gyermekekért
Alapítványt.
Vác, 2019.május. 23.
az Egyesület közgyűlése a 2018. évi közhasznúsági jelentést elfogadta.
Vácy Károly
Ügyvezető elnök

