A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2 0 1 4

05 Miskolci Törvényszék

2015.05.28 10:01:46

Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Közterület neve:
Házszám:

Település: Miskolc

3 5 2 7

Közterület jellege:

Bajcsy-Zs
Lépcsőház:

15

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

1 1 .P K

Nyilvántartási szám:

0 5

Szervezet adószáma:

1 8 4 3 0 9 1 4

Képviselő neve:

.6 2 6 8 7

0 2

utca

Ajtó:

/ 1 9 9 9/ 5

0 0 0 2 6 8 7
1

0 5

Jaskó Péter

Képviselő aláírása:

Keltezés:
MISKOLC

2 0 1 5
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Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

184

111

0

0

184

111

0

0

3 888

2 992

0

0

383

387

0

0

3 505

2 605

0

0

4 072

3 103

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

1 994

2 609

I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 290

1 994

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

704

615

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

1 894

383

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

1 894

383

184

111

4 072

3 103

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 838

13 880

0

0

3 838

13 880

54

110

0

0

54

110

1 516

3 290

0

0

1 516

3 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 443

0

0

0

8 443

0

- alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

0

0

- támogatások

0

0

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

12 281

13 880

0

0

12 281

13 880

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1 538

13 880

0

0

1 538

13 880

6. Anyagjellegű ráfordítások

8 849

8 476

0

0

8 849

8 476

7. Személyi jellegű ráfordítások

2 610

4 655

0

0

2 610

4 655

0

0

0

0

0

0

8. Értékcsökkenési leírás

66

133

0

0

66

133

9. Egyéb ráfordítások

52

1

0

0

52

1

0

0

0

0

0

0

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

0

0

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

11 577

13 265

0

0

11 577

13 265

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

11 577

13 265

0

0

11 577

13 265

704

615

0

0

704

615

0

0

0

0

0

0

704

615

0

0

704

615

0

0

0

0

0

0

704

615

0

0

704

615

1 448

1 139

0

0

1 448

1 139

68

0

0

0

68

0

8 443

2 151

0

0

8 443

2 151

0

0

0

0

0

0

22

20

0

0

22

20

0

0

0

0

0

0

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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Nem
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

3 5 2 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Miskolc
Közterület jellege:

Bajcsy-Zs
Lépcsőház:

15

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 1. PK . 6 2 6 8 7

1.4 Nyilvántartási szám:

0 5

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 4 3 0 9 1 4

1.6 Képviselő neve:

0 2

utca

Ajtó:

/1999 /5

0 0 0 2 6 8 7
1

0 5

Jaskó Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kapcsolattartás a tanya- és falugondnokokkal

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi CI. tv. 3 § (2) a)-b)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Tanya- és falugondnokok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 205
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Laptop
4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
111

Vagyonelem értéke

Projektor
4.3

(Adatok ezer forintban.)

Felhasználás célja
0

Előadás, képzés tartásához
Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

Fényképezőgép

Továbbképzéshez (SMCA keretében)

0

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

111

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

111

Szakmai napok, képzések dokumentálásához

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Tárgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:
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Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

12 281

13 880

22

20

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

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

8 443

2 151

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 816

11 709

11 577

13 265

2 610

4 655

11 577

13 265

704

615

10

10

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

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
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

11 983 000

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

2 150 839
3 514 329
2 150 839

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

732 476
2 781 853

Felhalmozási

0

Összesen:

3 514 329
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 139 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 139 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

1 139 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

636 194
502 806

Felhalmozási

0

Összesen:

1 139 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
baz megyei falu és tanyagondnokok egyesületének 2014. évi kiegészít melléklete.pdf

Társadalmi szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok
Egyesülete.
Címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. U. 15.
Adószáma: 18430914-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 62687/1999/5.

Kiegészítı melléklet
A 2014. évi beszámolóhoz

Kelt: Miskolc, 2015.03.30.

……………………………………………………..
Elnök
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Társadalmi szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok
Egyesülete.
Címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. U. 15.
Adószáma: 18430914-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 62687/1999/5.
1. Általános kiegészítések
A Kiegészítı melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok
Egyesület 2014.01.01-jétıl 2014.12.31-ig terjedı idıszak tevékenységérıl készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítı melléklet összeállításában a
többször módosított 2000. évi C törvény a számvitelrıl, valamint az érvényben lévı
adótörvények szolgáltak.
2. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása
2.1. Alakulás
Bírósági nyilvántartásba vétel kelte: 1999.03.12.
Egyesület teljes neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete.
Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 15.
Telephelye: 3655 Hét, Kossuth u. 16.
3636 Sajógalgóc, Táncsics út 11.
Adószáma: 18430914-1-05.
Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 62687/1999/5.
2.2. Tulajdonosi struktúra
Az egyesület jelenlegi elnöke és képviselıje: Jaskó Péter
Besorolása: egyesület.
2.3. Fontosabb tevékenységi körök
2.3.1. Az egyesület céljai és feladatai
a) A 600 – fı alatti településeken mőködı falu- és tanyagondnoki szolgálatok falu- és
tanyagondnokai szakmai munkájának támogatása, problémák feltárása, megoldás
segítése, véleményezés.
b) Az egyesület szolgáltatásainak biztosítása:
 Tanácsadás.
 Képzések.
c) Az egyesület tagjainak érdekképviselete.
d) Együttmőködés a településeken mőködı szolgálatok fenntartóival.
e) Az egyesületi célok megvalósítását szolgáló illetve elısegítı programok, projektek,
pályázatok kidolgozása ezek megvalósítása.
f) A célok megvalósításához kapcsolódó sok oldalú kapcsolatok kezdeményezése,
mőködtetése.
g) A civil társadalom és civil szervezetek mőködési feltételeinek, szervezeti kultúrájának
javítására, együttmőködéseik elımozdítására.
Az Egyesület céljai elérése érdekében együttmőködések, partnerségek építésére törekszik a
helyi, megyei, regionális, országos, magyar és nemzetközi intézményekkel és különösen a
civil közösségekkel, szervezetekkel.
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2.3.2. Az egyesület tevékenysége
a) A falugondnokok alap- és továbbképzéseinek szervezése és lebonyolítása.
b) Az Egyesület – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 2. § 16.
és 19. pontja szerinti – közcélú tevékenységeket folytat, valamint közfeladatokat lát el.
c) Az Egyesület közhasznú tevékenységet végzı szervezetként hozzájárul a társadalom
és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben a szolgáltatásai a
szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára
is hozzáférhetıek.
d) Az Egyesület által felvállalt – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 34
§-ban foglaltak szerint Alapszabályban rögzített – a közhasznú jogálláshoz
kapcsolódóan végzett közfeladatok:
 Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása. A közfeladatok
teljesítését elıíró jogszabályhelyek:
i. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) szabadság és felelısség
XIX. Cikk – az állampolgárok szociális biztonságának biztosítására
irányuló törekvés.
ii. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
13 § (1) 8. pont szociális, gyermekjóléti szolgáltatások ellátásáról.
iii. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
II. 59. § - 65/F §.
iv. 2004. évi CXXXIV. Tv. a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai
innovációról 4. § 4. bekezdés c. pont (nonprofit kutató mőhely).
 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és képzés:
i. 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrıl 1. § 2. bekezdés: a
köznevelés közszolgálat tartalma; 19. § a pedagógiai szakmai
szolgáltatásokban és 20. § a többcélú intézményekben.
ii. 2013. évi LXXVII. Tv. a felnıttképzésrıl.
iii. 2012. évi XXX. Törvény a magyar nemzeti értékekrıl és a
hungarikumokról 2. § - a nemzeti értékekhez kapcsolódó
tevékenységekben történı részvétel, 3. § - 4. § Települési, tájegységi és
megyei értéktár.
iv. 2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésrıl.
 Környezetvédelem, környezet tudatosság:
i. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25):
• Szabadság és felelısség XX. Cikk (2) bekezdés – a testi és lelki
egészség érdekében a környezet védelmének biztosítása.
• XXI. Cikk (1) bekezdés – az egészséges környezethez való jog.
ii. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) 11. pont: helyi környezet- és természetvédelem, 19. pont:
hulladékgazdálkodás.
iii. 1996. évi LIII. Törvény a természet védelmérıl Alapelvek 5. §: a
természeti értékek és területek védelmének kötelezettsége.
iv. 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól:
• 1. §: a törvény célja.
• 2. §: a törvény hatálya.
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• 12. §: tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság.
• 54-55. §: környezeti nevelés, képzés, mővelıdés.
• 98-100. §: a környezetvédelmi egyesületek jogai.
v. 2011. évi LXXVII. Törvény a világörökségrıl.
 Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése:
i. Magyarország alaptörvénye (2011. április 25): szabadság és felelısség
I-XXXI. Cikk – a mindenkit megilletı emberi és polgárok jogok.
ii. 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlı bánásmódról és az
esélyegyenlıség elımozdításáról:
• 1. §: Az egyenlı bánásmód követelménye alapján
Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel,
ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekkel szemben e
törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és
körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékő
figyelembevételével kell eljárni.
• 4. §: Az egyenlı bánásmód követelményét:
o A magyar állam,
o A helyi és nemzetiségi önkormányzatok, ezek szervei
jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban,
eljárásaik és intézkedéseik során (a továbbiakban együtt:
jogviszony) kötelesek megtartani.
• 31. § (1): A község, a város és a fıváros kerületeinek
önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat)
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlıségi programot fogad
el.
iii. 1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.
iv. 2009. évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta
kihirdetésérıl.
v. 2011. évi CVI. Törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamit
egyéb
törvények
módosításáról.
 Emberi és állampolgári jogok védelme, valamint a társadalmi párbeszéd,
részvétel:
i. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) szabadság és felelısség
I-XXXI. Cikk: a mindenkit megilletı emberei és polgári jogok.
ii. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól:
• 2. § (1): A helyi önkormányzás a település, valamint a megye
választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut
az állampolgári felelısségérzet, kibontakozik az alkotó
együttmőködés a helyi közösségeken belül.
• 2. § (2): A helyi önkormányzás a helyi közügyekben
demokratikus módon, széles körő nyilvánosságot teremtve
kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
• 6. §: A helyi önkormányzat feladati ellátása során támogatja a
lakosság önszervezıdı közösségeit, együttmőködik e
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közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körő
állampolgári részvételt.
iii. 2010. évi CXXXI. Törvény a jogszabályok elıkészítésében való
társadalmi részvételrıl (5-15. § a társadalmi egyeztetés).
 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység:
i. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) szabadság és felelısség
XXIX. Cikk: a Magyarországon élı nemzetiségek államalkotó
szerepének,
a
kultúrájuk,
identitásuk
megırzéséhez
és
önkormányzáshoz főzıdı jogok.
ii. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) 16. nemzetiségi ügyek.
iii. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól:
• II. Fejezet: a nemzetiségek alapvetı jogai 3-10. §.
• III. Fejezet: egyéni nemzetiségi jogok 11-16. §.
• IV. Fejezet: közösségi nemzetiségi jogok 17-21. §.
• V. Fejezet: a nemzetiségek oktatási, kulturális és média jogai, a
nemzetiségek oktatási önigazgatása 22-49. §.
 Foglalkoztatás, illetve a munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elısegítése:
i. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) szabadság és felelısség:
• XII. cikk (1): Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás
szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz.
Képességeinek és lehetıségeinek megfelelı munkavégzéssel
mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.
• XII. cikk (2): Magyarország törekszik megteremteni annak
feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar,
dolgozhasson.
ii. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) 12: helyi közfoglalkoztatás.
iii. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elısegítésérıl és a
munkanélküliek ellátásáról:
• 1. §: A foglalkoztatás elısegítése a munkanélküliség
megelızése és hátrányos következményeinek enyhítése
érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a
munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az
utóbbiak érdekképviseleti szervezetei együttmőködnek.
• III. Fejezet: Munkaerı-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást
elısegítı támogatások. Munkaerı-piaci szolgáltatások 13-14/A
§.
iv. 1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetésérıl II-III.
rész.
v. 2009. évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta
kihirdetésérıl II-III. rész.
 Civil szervezetek számára biztosított szolgáltatások:
i. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) szabadság és felelısség
VIII. cikk:
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• (2): Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van
szervezetekhez csatlakozni.
• (5): Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az
egyesülési
jog
alapján
szabadon
alakulhatnak
és
tevékenykedhetnek.
ii. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
6. §: a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság
önszervezıdı közösségeit, együttmőködik e közösségekkel, biztosítja a
helyi közügyekben való széles körő állampolgári részvételt.
iii. 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról:
• 51. § (1): a miniszter civil információs centrumokat mőködtet.
• 52. §-ban szereplı feladatainak ellátása kapcsán az Egyesület
együttmőködésre törekszik a Civil Információs Centrum
mőködtetésben résztvevı szervezettel.
3. Az egyesület gazdálkodása
Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásból.
Az Egyesület a vezetı tisztségviselıt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az Egyesület fıbb bevételei:
• A tagdíjak, egyéb források (tagok, pártoló tagok adományai).
• Gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel.
• A költségvetési támogatás.
o A pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás.
o Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó,
a költségvetésbıl juttatott támogatás.
o Az Európai Unió költségvetésébıl vagy más államtól, nemzetközi szervezettıl
származó támogatás.
• A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege.
• Más szervezettıl, illetve magánszemélytıl kapott adomány.
• Egyéb bevétel.
• Az államháztartás alrendszereitıl közszolgáltatási szerzıdés ellenértékeként szerzett
bevétel.
• Az Egyesület által szervezett rendezvények bevételei.
• A lakosság, intézmények, vállalkozók számára végzett szolgáltatásért fizetett összeg.
• Alapítványok támogatásai, támogatók befizetései stb.
• Önkormányzati támogatások.
Az egyesület ráfordításai (kiadásai):
• A közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek.
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• Gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek.
• Szerveinek, szervezetének mőködési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit
és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a többi tevékenységéhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.
• A fenti pontok alá nem tartozó egyéb költségek.
Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékérıl, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Az Egyesület az államháztartás alrendszereitıl – a normatív támogatás kivételével – csak
írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásból. A szerzıdésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehetı támogatási
lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetık.
Az Egyesület mőködésérıl a külön jogszabályok elıírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a képviselı az
egyesület gazdálkodásáról a közgyőlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményérıl
vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységébıl, illetve vállalkozási tevékenységébıl
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani. A közhasznú szervezetekre
vonatkozó szabályok szerint éves számviteli beszámolót és azzal egyidejőleg közhasznúsági
mellékletet készít, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a gazdálkodása során
elért eredményt, illetve annak mely részét hogyan használja fel. Az Egyesület
tevékenységébıl származó eredmény azonban nem osztható fel, az csak az Alapszabályban
rögzített közhasznú tevékenységre fordítható.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
Az Egyesület mőködésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja. Az Egyesület mőködésének, szolgáltatásainak és
beszámolóinak nyilvánosságát egyrészt honlapján történı közzététel útján biztosítja, másrészt
az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével
biztosítja.
Az Egyesület évente köteles számviteli beszámolót és a számviteli beszámoló jóváhagyásával
egyidejőleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a számviteli beszámolóval azonos
módon köteles letétbe helyezni a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény 105. § (1) szerint az
OBH-nak megküldeni.
A közhasznú szervezet éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása az
általános döntéshozatali rend szerint történik.
A számviteli beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját
költségére másolatot készíthet.
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Az Egyesület köteles éves gazdálkodásának, tevékenységeinek adatait, különösen az éves
beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet, a beszámolót elfogadó Közgyőlést követı 30
napon belül, de legkésıbb a tárgyévet követı június 30. napjáig saját honlapján közzétenni.
Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet mőködésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintésrıl, ill. szolgáltatásai igénybe vétel módjáról
felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelem) írásban kell az Elnök
részére megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérıvel történt megállapodás
szerinti határidıben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által elıírt határidıben
teljesíteni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésrıl külön nyilvántartást vezetni, melybıl megállapítható a
kérelmezı neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. A szervezet
mőködésérıl, szolgáltatásai igénybe vétele módjáról az érdeklıdıt, ha lehet személyesen, ha
erre nincs mód postai vagy elektronikus levelezés útján, az elnök haladéktalanul tájékoztatja.
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati
felhívás nem tartalmazhat olyan feltételt, amelyekbıl – az eset összes körülményeinek
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Amennyiben az Egyesület a cél szerinti juttatását pályázat keretében nyújtja:
• A vonatkozó pályázati felhívását, az elbírálás szempontjait, a pályázók és
kedvezményezettek listáját saját honlapján – bárki számára elérhetı módon –
nyilvánosságra hozza.
• A pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.
• A bírálatot végzı bizottság munkájának segítésére külsı szakembereket is felkérhet az
Elnök.
• A bírálatot végzı bizottság javaslatát az Elnökség hagyja jóvá.
• A jogszabály és az alapszabály által nem szabályozott kérdéseket a pályázathoz
kapcsolódó útmutatóban kell rendezni. Az Útmutató kidolgozása az Elnök hatásköre,
de az Elnökségnek kell elfogadni.
A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem
bocsáthat ki.
A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel.
Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységbe kezdene befektetési szabályzatot kell
készíteni, amelyet a Közgyőlés a Felügyelı Bizottság véleményének kikérését követıen fogad
el.
Az Egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez
kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós,
valamint egyéb elektronikus technikákkal történı közvetítésével kapcsolatos jogokra.
Az Egyesület a hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél
hosszabb idıre szerzıdést csak a legfıbb szerv külön felhatalmazása alapján köthet.
A határozatlan, vagy az egy évnél hosszabb idıre kötött szerzıdés megkötésétıl számítva
évente a legfıbb szerv újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen rendelkezést az
ilyen típusú szerzıdésekben szerepeltetni kel.
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4. A számviteli politika fıbb vonásai
A kettıs könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál
alkalmazott fıbb értékelési módszerek és eljárások a következık:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági
adótörvényben és a számviteli törvényben meghatározott leírási kulcsokkal került
meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységébıl adódóan a
beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a
beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentıs.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzéső tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.
A közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerősített éves beszámolója a 224/2000 Korm.
rendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegbıl, továbbá e rendelet 6. számú melléklete
szerinti eredménykimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.
5. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következık
5.1. Az eredmény alakulásának elemei a következık voltak:
Megnevezés
Bázisév
Összes bevétel
12.281
Összes ráfordítás
11.577
Adózás elıtti eredmény
704
Tárgyévi eredmény
704

5.2. A bevételek részletezése
Megnevezés
Helyi önkormányzattól
kapott támogatás
Szja 1%
Pályázati úton elnyert
támogatás
Központi költségvetésbıl
kapott támogatás
Közhasznú tevékenységbıl
származó bevétel
Tagdíj
Egyéb bevétel
Összes bevétel

Bázisév
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Tárgyév
13.880
13.265
615
615

Tárgyév
68

0

22
8.443

20
2.151

1.448

1.139

1.981

10.460

54
265
12.281

110
0
13.880
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5.3. A ráfordítások részletezése
Megnevezés
Bázisév
Tárgyév
Anyagjellegő ráfordítás
8.849
8.476
Személyi jellegő ráfordítás
2.610
4.655
Értékcsökkenési leírás
66
133
Egyéb ráfordítások
52
1
Összes ráfordítás
11.577
13.265
5.4. Személyi jellegő ráfordítások részletezése
Megnevezés
Bérköltség
Személyi jellegő egyéb kifizetısek
Bérjárulékok
Összes személyi jellegő ráfordítás

Tárgyév
1.751
2.452
452
4.655

5.5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
5.5.1. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
a) Pénztár: 44
b) Bank: 2.561
5.5.2. A saját tıke alakulása 2014. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév
Induló tıke/Jegyzett tıke
0
Tıkeváltozás/Eredmény
1.290
Lekötött tartalék
0
Értékesítési tartalék
0
704
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységbıl
(közhasznú tevékenységbıl)
Tárgyévi eredmény
0
vállalkozási tevékenységbıl
Saját tıke
1.994

Tárgyév
0
1.994
0
0
615

0
2.609

5.5.3. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekbıl adódik (adatok eFtban):
Jövedelem:
128
Szoc.hozzájár:
35
Tagi kölcsön
220
5.6. Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma: 1 fı.
5.7. Egyéb kiegészítı információk:
Nincs olyan kötelezettségünk, amely jelzáloggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve
amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentıs lenne.
Az egyesület határidın túli, valamint kétes kint levısége: 0 Ft.
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5.7.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának
alakulása:
Megnevezés

Immateriális
javak
Ingatlanok és
kapcs. Vagyoni
értékő
Mőszaki
berendezések,
gépek,
jármővek
Egyéb
berendezések,
felszerelések,
jármővek
Tenyészállatok
Beruházások,
felújítások
Összesen

Bruttó
érték

0

Tárgyévi
tárgyi
eszköz
beszerzés
0

Összes
bruttó

Eddig elszámol
értékcsökkenés

Tárgyévben
elsz.
értékcsökkenés

Összes
értékcsökkenés

Nettó
érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

917

0

917

733

73

806

111

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

917

0

917

733

73

806

111

6. Beszámoló az egyesület tárgyévi tevékenységérıl
Az egyesület 2014. évben a megyében mőködı 165 falu- és tanyagondnoki szolgálat szakmai
mőködését segítette elı, mind azok fenntartóin, mind a közremőködı civil szervezeteken
keresztül. A falugondnokok alap-, és továbbképzésének elısegítésében nyújtott aktív szakmai
segítséget az egyesület. Az évben két képzés akkreditációja valósult meg, melyekkel a falu- és
tanyagondnokok szakmai munkáját támogatták. Az egyesület munkáját a folyamatos
kapcsolattartás jellemezte a tárgyévben, valamint kereste a további együttmőködések
lehetıségeit, valamint a meglévık fenntartására törekedett. A minisztériumtól kapott
támogatást mőködésre, közösségi programok szervezésére és IT eszközök beszerzésére
használta fel.
2014. évben kifutott a 2013-ban elnyert SMCA pályázat, melynek keretében kistérségi
rendezvényeket tartott az egyesület a kistelepülések civil szervezeteinek segítségével. Ezzel
az egyesület aktívan részt vett a civil társadalom fejlıdésének, valamint a lakosság
önszervezıdésének elımozdításában. Tanfolyamot, képzést szervezett a falugondnokok
képzési kötelezettségének figyelembe vételével. Gondoskodott a szakmai irányító szervekkel
a gördülékeny és folyamatos kapcsolattartás fenntartásáról. Az egyesület részérıl rendszeres
volt a részvétel a szakmai tanácskozásokon. Az egyesület ellátta a kötelezısen elıírt, és vállalt
szakmai feladatait.
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