A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

2017.05.26 12:24:31

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 7

0 1

0

0

0

0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Tárgyév:
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

07 Székesfehérvári Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 0 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Székesfehérvár
Közterület jellege:

Bártfai
41/B

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 0 2 8 4

.P k . 6 1 3 9 5

/ 1 9 9 3/0 4

1 8 4 8 1 7 7 6

2

0 7

Németh István

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Székesfehérvár

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

10 154

10 591

0

0

10 154

10 591

0

0

5 682

3 921

0

0

2 229

1 659

0

0

3 453

2 262

600

0

16 436

14 512

14 108

14 367

I. Induló tőke/jegyzett tőke

51

51

II. Tőkeváltozás/eredmény

12 828

14 057

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

1 229

259

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

2 328

-205

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

2 328

-205

0

350

16 436

14 512

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

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2 409

15 336

2 409

15 336

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

13 337

5 152

13 337

5 152

40

80

40

80

13 297

5 072

13 297

5 072

1 473

0

1 473

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

17 219

20 488

17 219

20 488

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

17 148

20 422

17 148

20 422

5. Anyagjellegű ráfordítások

9 671

18 544

9 671

18 544

6. Személyi jellegű ráfordítások

5 869

1 063

5 869

1 063

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

160

0

160

0

7. Értékcsökkenési leírás

448

560

448

560

8. Egyéb ráfordítások

2

62

2

62

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

15 990

20 229

15 990

20 229

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

15 988

20 225

15 988

20 225

1 229

259

1 229

259

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 229

259

1 229

259

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

7 605

2 000

7 605

2 000

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

1 298

1 315

1 298

1 315

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

0

0

0

0

D. Normatív támogatás

0

0

0

0

196

332

196

332

0

0

0

0

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

8 0 0 0

Település:

Székesfehérvár
Közterület jellege:

Bártfai

41/B

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 7 .P k . 6 1 3 9 5

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 7

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 3 / 0 4
0 0 0 0 2 8 4

1 8 4 8 1 7 7 6

2

0 7

Németh István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

hadisírgondozás, mint folyamat

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CXIII.tv. 1 és 35 § (2)

1949.évi genfi egyezmény, 1977. évi jkv. és 1999. évi XLIII. tv. 40/A§, 1991.évi XX.tv. 121§ a-b
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: minden magyar és külföldi állampolgár érintettsége
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

26000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

katona temetők rekonstrukciója
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév
400

Előző év

megemlékezések, rendezvények
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

14 755
Tárgy év

2 708
Előző év

emlékművek

930
Tárgy év

1 539

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4 647

15 685

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

4 647

15 685

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
160

kuratórium elnök Megb.díj pályázat kezelés

6.2 Tisztség

Előző év (1)
-

A.

Tárgyév (2)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

160

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

17 219

20 488

196

332

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

17 023

20 156

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15 990

20 229

5 869

1 063

15 988

20 225

1 229

259

22

79

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi 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
Igen

Nem

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]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: éves programsorozathoz kiegészítés
Támogató megnevezése:

Szja 1%
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

331 989

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

331 989

- tárgyévben felhasznált összeg: 331 989
- tárgyévben folyósított összeg:

331 989

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

331 989

Felhalmozási

0

Összesen:

331 989
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A hadisírjaink összekötnek minket...
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma NEA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.04.01-2017.03.31

Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

1 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 000 000

Felhalmozási

0

Összesen:

1 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Honvéd sírok és Kárpát-medence
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma NEA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.31-2017.03.30

Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

400 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 400 000
- tárgyévben folyósított összeg:

400 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

152 996

Dologi

247 004

Felhalmozási

0

Összesen:

400 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési költséghez
Támogató megnevezése:

Székesfehérvár MJV, társadalmi felelősségvállalási alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015.11.01-2016.08.31

Támogatási összeg:

115 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

115 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 115 000
- tárgyévben folyósított összeg:

115 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

115 000

Felhalmozási

0

Összesen:

115 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működéshez és programok megvalósításához, hadisírgondozó tevékenységhez
Támogató megnevezése:

Székesfehérvár MJV, képviselői alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01- 12.31.

Támogatási összeg:

180 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

180 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 180 000
- tárgyévben folyósított összeg:

180 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

180 000

Felhalmozási

0

Összesen:

180 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 22.08.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Programok megvalósításához
Támogató megnevezése:

Székesfehérvár MJV, polgármesteri keret
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01- 12.31.

Támogatási összeg:

300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

300 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 300 000
- tárgyévben folyósított összeg:

300 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

300 000

Felhalmozási

0

Összesen:

300 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 22.08.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működésési ktg és programok támogatása
Támogató megnevezése:

Székesfehérvár MJV, képviselői alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01- 12.31.

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
- tárgyévben folyósított összeg:

200 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

200 000

Felhalmozási

0

Összesen:

200 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 22.08.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Nemzetközi gyertyagyújtás 2016.11.11.11:11
Támogató megnevezése:

Székesfehérvár MJV, társadalmi felelősségvállalási alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.11.11

Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 250 000
- tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

250 000

Felhalmozási

0

Összesen:

250 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 22.08.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 17-es ezred c. könyv reprint kiadásához támogatás
Támogató megnevezése:

Székesfehérvár MJV, képviselői alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.09.20-12.31

Támogatási összeg:

170 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

170 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 170 000
- tárgyévben folyósított összeg:

170 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

170 000

Felhalmozási

0

Összesen:

170 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 22.08.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működésési költség és programok támogatása
Támogató megnevezése:

Székesfehérvár MJV, képviselői alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.09.01-12.15

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:

100 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

100 000

Felhalmozási

0

Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 22.08.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 22.08.56

PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló
Krajczáros A. Szöveges beszámoló 2016.évrl.pdf
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Í} &íinőség és r*en*rviség vet{iletben iszakmat

é,s gazt1á|koc1ási

aspektusban):

A

szaknatai fe{adxt*}*at ir cs*lekvési és pónziig-vi terveinkkeX illeíve az &}apit{> ÜkiratLlnkbarr
Íi:gtraltakkal iissz}exngban tetrjesítettiik a 2{}16. eszt*ndőben is. Ezze1 egytltt voltak elmaradásaink is"
melyeknek az" akát-iellenrzően a ír:r:ás il}etve részben kapacitás hiárrnyaltucijrrk a]átÍtlmasz'tani"

A tárg'ii1ősz*ban

órtókmegiíruőnek és ér{éka}kot{ynabnrinosítjtik' mei-vn*k során
a ktlzjÓt szolgáltrrk. A k{lzbaszn*l t*véken.vség{ink aráxyn lrrlzel n00 o.,/o volt'
a pr*duktunrrtnkat

A ktiuh*sunri jogállásunlrnt sikeriilt
rnegtartnni az eloír1 mutatÓszámok tel_iesitésél.el {lásd: részleteilren a PK 242'es csatolrnányban)" A
beszámo}ási időszakot 259 eFt (vci.: eloző ér.'ben l.229 eFt) erednrénnyel ós 14.5tr2 eFt rnérleg
ftíssszeggel zártuk. Az elszánrolt értékcsokkenésosszege 56Ü eFt volt (elozil évben 448 eFt. arninek a
ncivekedésére a jármricsere volt befol1''ással).A ]4,5 mFt-os eszkoz ér1éktlnkmajdnem teljes egészétren
saiát Íbr'rással van lefedve. Ebbőt a i Ü.6 n"lFt összegti targyi eszközeink közt a bánki képzo. a]kntó bázis
létesítmérr-r.ün}iéa tútsul"v. r'alanrint a használt jarrnű 2016-os beszerzése jelenik rneg, toválrbá a
nrűalkotások értéke.A 2"2 nrFt záró pénzál}ományból tr mFt az alapíti crkiratunk szerint kötelezi1
tar1aiék. anrinek a terr.ekben rogzítettek szei'int 1.5 mFt-ra enreiése a fordulÓnapon csak Íornrálisarr
{átnrenetiieg) sikeriilt.
Yállalkozásnak minőstilő tevékerrységet nenr fol3'tattunk.
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' 1.

A murrka{r*kat fo}-var*at*sarr <1clkunrentáitrrk és töblrn-vire futÓkkal szemlétrtetl.e a korreaxumi*<á*iis
fe}{ileÉeinl*em bemutattuk {}r*zzáférhet{ivé tettt&&*} naírad*n érde}*lőetrő sz*rmápa'
Két _ienentosebb és éveken il}etve onzágbatárokon átívelő pr*jektiin]<nek {kiálíítás screlza{ ós
gyer't-vagy- új tási akc iÓ) onáll ó F'B clldalt lrvitottunk'

Közösségeket épít{ink:a két és íéiár'tizedes rnr{ik{idés{ink révsn létreiiitt szen'ezeti és emberi
ktrntxktok su egíjl,ei} ;rrograrmjain|c*t k{ivetííe* gyalatxtx finjáróké*{ é}nela *elvátrb, d* nem ritka a
nen*ezvéxyeínkre vissz*téx"ő partaaerei*k számr* sem' "íÓ szíwel konstatáljuk, hcgv ]<ohréziór:ak teret
ar{Ó szerepvállalásunkkatr az eirxúit lrosszú évek atrafi {kozte 2016-ban is továtllr eszkalálódvai rni}-ven
sok-s*k ember enri:erhez jutott eI az úzenetiink' mil.ven sok-sck íehérváriós határainkon beltili illetve
az*rl tiú óiő mag.var és nem magyaí ember közott.}ött tétre szernén,ves irj trtapcso}at. Ennek tényéta F&

a Galiaiától - a

Felvidéken" Kárpátaliáre. Erriélyen. a Far{iurnon. Szlovéni'd11 .dt $Iaszországig {erjed{í térségbex azak száma. akik az áietli]<ben alaposan l'élelmezhetően s*ha r:em
talátrkoztak volna eg'vnrással" akik az a1apítv'án,vur:lk kozvetítt.' szer*pe irélkül nenl tartanának Íbnn tartÓs

nag3,'ságrelrc1rl

vagv lazább szenréiyes i:arátságot'

",Az {st egy" de rrrindenki rnásképpen jár
rajta" {M. Soloho.'li' Voltak, vann&k és lesnnek, akik csatlakriznak. rna|el iátmenetileg vegy véglcg}
ellrag'vnak lrenn{inket' A visszatériiket is szívesen íogadjuk' A szimpatizárrsaink körének g'vawpío,ása
fontos szempont szárnunkra" arninek a kiválÓ és rrélkülöz}retetlen terepe az internet. A pro'jektjeinkben
érintetteken túl evv*i ér'irik *l" 1rogy Üizeneteink minétr töbh ember't jutirasstln el. i_Jgyanakkor eg-YÍe
kiemeltetlb je}entősége varr" hcrg-v az- aktív önkéntes m*nkásaink szálna szaporodjon.
M'inttrez eg-v igen hosszir. ol.vkclr torésckkel tarkított íoi_vamat'

A huxelán kétrlességeinir|rena iegg-vengélrb sze.gmens aZ ieiegen n've}vtrrciás léte (hiánya}. l}e szólni
kell arritr is, lrog-v a kozvetlen munkatársaink illetve a tiszÍségviselok életkora is interrz{ven nirvekszik"
Ewe i eg-vutt uz eg-léni tenni akarás és teljesítő képesség,valamlrú a személyes jör'edelenrbrll céliainkra

á]elozr:i tnclás j*}:et*ségek g-venglilnek. Eg'vel*re nenr }átni" h*gi,
vezetésénektartósan részesei Íudr:ak és kívánnak lenni.

kik azck a szemól-vek" akik a szervezet

A lleédia m*g}elenésunk i*kálisan {a konkrét
esetében a iraiáron tt1í is) il}etve a
'prograrnjaink
krizösségi jblületeken megrryugtatÓnatr< tekint}rető. Árn
az *rszágos {1ragyoraárr'v_os is elektrorrikus} sajtÓ
fogaciÓ}<észsége irálryrrnkba kritik*san cseké}y" Ez rig.v-ben az M*i á]tal évente 15 *}kal*n:mal
rerlrJeikezésunkre ál}Ó térítésmenteskozzétételi1ehetcségnek sincs megf"eleió
{álta1rrrrk elr,árt illexve
renrélti latása'
Nycmot h*gvwnk: a Kárpát-nredeneében sok hel,v_err találliat*ak á}talunk készítetrsz*bro}<"
emlékművek. A beszám*iási idcszakban nem tudtuk megr'alósítani:
- a Repejovba {Sk} terl'ez*tt az 1-es Bp-i lrv' gva}ogezred kiizde}rneit i<iéző új rne*ee*tÓ *trhelyezésóL,
* várlratóan a2817-es évben turlrrnk
a Felvidékre szánt kopjafanknak meltó lrelyet talá}ni,
- egy fabÓl készült Raclnóti ernlÓktáblanknak rr:egfelelc }:iel'vszirr ta}á}ása is vára1nragára,
Ki a elv á my xin }< {köny_vein la} :
: í*rr"ás hiárr-v rniatl rrern sikerLilt kczreadni a Fe]virlék ka!Ünatemetcit bemutatÓ s*roz*t*nk har:nadik
kötctét. arnel3' imffiáron két ér,es restanciánk.
: szintúgi pénziriánn3'al mag"llarázható az {s*. ibsto prcjektlin]tben lrátrán3lt *kozÓ (az alkotÓkat *s a
képeiiet bernutatÓ) katalógus {pr*spektlrs} aktaalizétlása. beleértve azangol nyeivri r'erzió eikészítésétis: a &hérvári i 7-es hv. g,vaiogezred errrlékk<inyvéneltreplint kiadása szenrnek kellemes" reprezentatív
kiillenrmel valósult meg, azonban a teívezettnéicsak jóval kisebb. nrindrissze l0Ü pétdánvra vclt
lorrásunk.
X"2"

t\,z egyes pályázateikon eln--vert iisszegrőL a szerződésekben 1'oglalt resz]etességgel az előírt
lratárnapon belLil elszámoltunk tartaími}ag ós számszakil*g is' jellemziien szárx1larnásciatoxi
-ben-viljtásával
kellett eleget tenntink e kor'etelménYnek, atni nefi1 kevés adnrinisztrációt
erednrényezett' Szerencsére c teLen (p1" NEA esetén) rnár tortóntek lépéseka lrrirokráeia en'v}rltesére.
mivel itt már csak a 1ÜÜeFt feletti bizon3llattl}<. másoiatait kell etrszámoláskor beklililerrlink pap{r
alap*n. fg'v és a jelen éves besziílrrctrási lendclei egvtitt szánnun!.i'ra teljességgei érthetetlen grzoxr
kormányzati kinyilat}<rrztatás, rnely szerilrt a eivíl formációk át!áfkatósága nem kietégítő.

i.3' Sajnálatosnak tekintiiik. hogy a míiksdési*'eÍtótelek igen száxa**rttevő aelmínisztrációval
terheltek, anri a Íbilődésiink mai szinljén már eg,vfe kevésbéc}dhati ffieg eseiunkbert rjn}<*ntes
munkaeror.ei.

i

'4. Tárnogatóin]r o]dalárol a talpon maradásunkat jelentős részben a fe&érvári {ixrk*rxnáxyzat
biztositja' E rrrellé i]leszkedik 2a16-ban:.
: a NE.{ álta] arlott összegek (műkodésre 40Ü eFt. szakmai progranrra 1 rtirt)
: a srja Í %-bÓi származó l*más
: a Videoton Alapítvány adománva (5Ü0eFt)
a természetben kapott nrozgástérben a f'estőratr{ivészek által grátisz biztositor.t alkotásainak
énéke"iovábbá az NM{ tr fős k{izfllglalk*ztatás státus hatás r'otrt jelentiis, t*váLrirá az dpkér*teseÍ<
n-runkaÓráinak hatását a 3' pontlran részieteztük.

:

2'

Á nregvalósult szakmai munka

l'észletesebben a főbtr Íbtada*ok Lrornrrtatására osszpont*sitya:

^ a2a}4-tő] sikeresen megvatrÓsn]Ó
nemzetl*özi kiálXítás sol-*zat yzí. vh centenáriumá-lroz kötődéssel"
nrel.vnek sorátr a }engvei, szXs}váx{ ós mag-v_ar helyszínekera {a portrók, tájképek. fantázia sztilte
fbstrnények me{ivészi ér{ékeintúlmex{i*n) nag-l,' ernpátiáv'a}' tbgaeiták ;
.jelentŐs részben
isnreretterjesztő eétrzntúmegrryitÓkcx a tinra iránt *reteklődők a tárlat Li*áltu inÉ:rmációkat" Taval-v
í{arnokban {P{'} áprilisl-lan F{xg3w*árae{*la. nra"jd nrájusban a F'elvidélten, !{xi11a. továbbá Krasyczin
Strz*xolv (F{'i te}epiilésen {kir.á]ó sziikrrrli közegben iilctr e partncreLkcl és r*ndlt{v|il színv*natras
ki}rn.vezetben} volt ie}relőségÜlnk s'z.áz' ev tár.latáxlan a népe.trt kozti rrregbáké}ést szolgáii1 érttjkeink

tremutatására"
o1

-rta6{kc'

f\--*i^^,

- a Bán}ion megre*c{eze{t alk*tótáh*n nYonrán. valalrtint aZ eg'Yes tárlatokon {:sat1ak*zi rnűvászek
munkáia rér,énrna már 37 neves alkotónak minteg3, 1i0 {bstmén"véből ál1 ossze a koliekelin}i. arnel-vnek
az tlzenetét a pícgrain c,írne íejezi ki legiobban: &xmXékezet a *{ősiikne {9 ;*-19trs - {,esettet a &ékóért
- ismét sikeres volt {már hag.vamán'vosnak t*kintlre{ően) a tizenév*sek és nyrrgdíjasok rÓszvite}óv*} a
Feividó$ien 3 a{ka}*rxlma} boll-v*} ítctt haaíisírgond tlzÓ tálrorum X*,
- ktiir1nösen leedvezo visszhang}a v*lt a xroveaxlrex' xx-én megtaftCItt Neexzet}<{izi {i-ver"$agyeijtás*
Ak*iónak, mely_nok során országbil cca 2i} ezel főt órintően kaptunk visszaesatolást,
* számunkra órzelr-rriieg is Í'ontcs vclt. hog3' {a {eivezettnéi ug.van jóval kisebb pétdán-vszámban. de
kriltrernóberr igen nrutatÓsan} si}<er{ilt rnegietentetni ;a Í T*esel* exnlé}*l*önywérnek re6lri*f kiaeiását.
2.1. A itien:eit íe{adat*k meLtrett saá'ntaian hazai és ktilk*mí megem{éX*ezés*ek,rera<}ezw*lrsywe}x
volíurrk szervezoi illetve részesei {px. Fehérvár, Fákozd, Buctrapest, Pozson,v, Fetr*zsén1', stb'). }}.venek:
: "A mi EurÓpánk" cír:*ii nenrzetk*zi tiirténelrrri vetéll*edőtlen k{izremii}<iit{és
: oktÓlrerlren - a helyiekkel k*zclsen - Kaeinezy Lajos hv ezredesr*l megernlékezis
lirsemjónben
: október 17-én (inrmáron hag'r.onrán1,osan) nemzetkÖzi I. vlr_s megenrxékezésLlkancban
(Slo) a helyiekkel egyritt.
E programck során a Fehérvár centrikusságunk jÓtr érzdkelheto" ám hatók{irtinknek a Kánpát_medence
tekinthetii" E tirségben kel}ő visszhangot adLrnk várrrsunk gocdwilljének" Ez összhangl:an vim azÜn
térr*yel, hcgy'' az önkrrrmányzat irrrrrráron sokadik éve számit mar'káns tániogatirrklak" Köszonet az erre
l'E:natkozÓ dörrteseké*'
2.2' Elzzeleg-viltt szólnelm*c ke}l * sikerteÍen ,,vá}lalkeizáswnkróB'' iltretve a minket ért kedvezőtlen kiltrso
behatásokrÓl is' {lyenek voltxk {r.ö. rnég: kinrutatás a pénzrig3li {eyv és térr-var1atok tábilázattalts} :
- a várakczásainkti1 eltérően reem volt igén-v {fizetőkégles }<eresleti a Íbi:érvári civil szervezetek
körebelr az un. b{l{or a}Ecirsnk ir:*nt, anrelprek keretélren {a száilítási k*.lltségeinkel éppen lvagl' azt
saml feld'ező) rnéltán"vos áron kínáit renrek áltrapotii }raszrráit ircdai b{rtorok e}lenéle és a szárnottevő
onkén1es nrlln}<a ráfcrtlitás ellen*re vesztes*ggel zárruk ezl a prr:gratnot'
- l*edvez*tlerrüi érintett ber:rrtinket" hog,v a Í{h,{ eg-vik objekturnában sok év óta rendelkezésünkre á1ló
turr:trő kapaeitástlnkhcrz szrilrséges irel-viseg bérletiinket váratlatrul nem hosszabbították n:eg, ami.nek
nyomál-l a táb*razá*shoz ós rendezvényekhcz laaszxrált készÍetein}q, imgóságai*}r jelemtős részétő!
meg kellett váini" A rendkívüli és határidolroz kotixt kén-vszen értékes{tós árbevétc{* saár'Xnnkr* m€xll

- a I}ánkon lév* képzc és alkotÓ bázisunkon rajtunk kíviii áitrÓ okok miatt rneg kei}ett r'á1t*ztatnun]< a
tafiá}3'-os gázza1töffiénii fiítésés nreiegr'.íz etrlátó rendszerünket" anri glé*z{{gyileg rentikíviili terhet rótt
r**k a kb. 1.5 rnFt_os kihatásával"
- korrroly c,salÓctásként értlik.meg, hog'r; a,'fetrért'ári tr7-esek r}tján'' címme1 (F-elrérvár' Munkács.
Rolratyn. Mezolaborc útvonalon) tervezetí és2Ü17-re átn-vúló e$rlékÍ'utás pfogíamunk n"legvalÓsitásárő1
le kel}ett mond*nunk. mivel az egyiiltmriködési megállapodás ellenéle a Sz**di sE érc1erlli ineloklás
nélküt l'isszanroneiia a szakmai pa$nerséget'

3} *wkéntes*ink nrunkája 2Ü1{'r-bax is rn*gllatározója a létiir:rknek" eredrnérry'eirrknek. 66t}
n:ui:kanap (kb. 53t}Ü muxkarira} \jalr dokurnentálva" l'lár nregjeg"vczziik" soksr_*r nem llrinclcn

adrninisztrálrrnk" !'ervábbá a kuratól'ir:rc el*tlk áital vigz*tt *pera{ív nlun]<a a g3.''akrrr}atba*
eg3'' íiál}ás* személ1' kapacitásával í*iÍheti} {e. Továbbl? seffi} tirlzÓ. amikor azt állítjuk, lrogy az eln-vert
pénzforásairrkat onkénteseink teliesitrnérryévei ".rnegduplázzuk". Csupán a regisztrált napok értéke*cgr
3.,2 mFt {60Ü Ft-cs orabéren}. Ugyarrakkor nem szabad szó nélkiil hag'pi. hogy a kvalifiká{t munkaerol
igéily"lő teendőirrk terén {pl" tolmáes' jogász" korr3,ve1Ő" stb') rnéitán generál etikai gonr{okat
(cinbecsüléslről eredö fusziiltségeketJ, amennyitren az éinteltek után {fei-) elszámolható összegnek a
.-béresi{ésekor" a rninimálbéÍvan a iogalkotók által rnérvadÓként beáil{tva, mikozbe* *setiikben a piaci
árak ennek akár l{}-1S-szörrise"
6;:l.jesítr'nÓn-vt

Ktiszönjiik, lrogy tárxaogatták tevéken-vség{ial*et. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is
számítbattrrL a

n é lkrl1 c

zhetetl en

se g

ít sé g

ilkre
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fizettilnk ki 7
3.1. Atkalrxli xxunkabér 1egyszerűsített fogialkclztatás).logcímen kb 6ss eFt-tit
múkíleltetésere
{3 tőnek tr 63
főnek (bér: 501eFt és köz'teher 9Ü*b-t volt). Ezen beliil a bánki létesítmény
+
*sszeg v*lt a
elt + 32 eFti és a kettős korl3,vvitelt végz,a szeniétry r3íiaz'ásfua i1 0ó e F]t } 8 eFt) fordított
domináns"

Partner szel"veeetek:
e1mú1t évi:en megkiitőttiik

3.2.

_ az

a HTBK

Székes&hérvári Szerl'ezetével aZ egyiittmúködési

megállapoclást (hir,.: 20I6/I I. (Ü4.l4.s s:,init huÍaltl:cllul
- to*vauüi eg;,-tittrrrúkódések írásba Íbgla}ására (a tervektól eltérően} neirr kerir1t SÜr. a pál}'ázatokhoz'
vagy a
eloírt korátrbi konkrét pa$neri rrrvi}atkozatok érvén-vüket veszítetták a realiz.á}ást ktjvetoen
p á1y ázat" elutas{ tás

okán'

- * i*.** raintegy 15 {lrazai illetve kr'llE:lrli)
;l)

civil íormáeiÓva1 érdemleges rnunkai<apes*1atunk"

Feszítií{miel{ibbi megoldást igéllv}ő} goxrdjaiark:

n"legtörtént aPtimagáz
- a l]ánkon nreglévő ingatnannnk eladása kívánatos" annak ellenére, hogy taval-v
Zrt szolgáltatásának trivaitasa és futés, raelegvíz el1átás korszertlsítóse {lriv": 28Í6114" {{}4.14"} szr}rctú
hat ár o z gt a és 2 } 7l{t E. {8 5. 3 ü. ) s z áruzi. lcat ór a z c t a)
- az a|apító okiratrrnk újabb rrrÓdosítása eseclékes az cnös igén.v diktátrta átalakítás éldekében{pt'
{'t

elsődlegesen a rrél'váitoz1atás szlikségessége okán),
_ saját {elsőcllegesen tar1ós) for:rást t<elt tataw a nrítkcldésiibltéteiekhez eg}rre inkái:b nétrkülözhetcttren
iegaiáiib 1 fll státrrshoz esedékes bérre és járulékokra'
5) ssszegzés:
-

A koz javára

tóve ds a
szé1es palettárr végzett tevékenység{inket a vonatkozÓ .itlgsza*rályok*al* eleget

törvén-vben elő{l"takcin túli mél_vségben{á1iáspontunk szerint bár:ki száruáta} trarrszparensen
vai ó sitottuk rfl e g a ]:e számo trási icl{i szakbarr
szervek i}letékes
- Ilehéz szívvel konstatáijuk, }rogy a f{&{ ég MF{ érdekszféráit is célzó tnunkánkat ezen
vezetoi nexr rnéltán-voÍják az eivárható nlód*{l"
kov*tkez<l
- A szervezetiink tovxn"ni tej}őt1ésének }egérdemibfo k*nlátjx n pénzsz,{í}reoilletve az eblről
gyakori rogt<inzésre éptilő {nem kellően gazdaságos) d<lntések és nrűködés'
- ntad*"*Lkel egyirtt a nemzetkozi etrisnler-tség, israertség és hatÓkor f,cntos isrnérve létünknek"
"
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