Nagycsaládok Szentendrei Egyesülete
2012 évi Egyszerűsített beszámo!ója
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Jelen beszámoló elfogadásra *"'u,,

Egyesületünk 2012. augusáus 21-én tartott közgyűlése - élve a 2011'évi CLXXV' törvény 45. s (2)
bekezdésében íoglalt lehetóséggel - lemondott a közhasznú besorolásrÓl, melyet az eljáró bírÓság
20'12. szeptember 12-én kelt Pk.62.358/19921 43. számú végzéséveljóváhagyott, és egyben intézkedett a kapcsolódó hatósági nyilvántartások átvezetéséről'

Számviteli beszámoló:
Egyesületünk 2o12 évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelóen egyszerűsített éves beszámolót állított össze' A mérleg főösszege 959000 Ft saját töke

863000 Ft volt.

A részletes kimutatást 1 sz. és 2 sz.
kimutatásból.

melléklet taÍtalmazza, mely áll a mérlegből és eredmény-

Központi kölbégvetési szeMől, elkülönített állami pénzalapokból, helyi önkormányzattól

kapott támogatás:

2012 évben a fent nevezett szervektŐl támogatást nem kapott.

Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás:

Az

előzi5 évhez képest az egyesület Vagyona 484000 Ft_tal csökkent, ennek oka a támogatások el-

maradása. Egyesületünk törekszík, hogy lehetóség szerint az éves kiadások összege ne haladja
meg a bevételeket.

Cél szerinti juttatások kimutatása:
Szervezetünk természetbeni adományok formájában nyújtott juttatást családjainknak'
Kim utatás a vezetó tisztségviselőknek nyújtott támogatásról

:

Egyesületi.jnk tisztségviselői (a íent említett valamennyi tagcsalád részre nyújtott természetbeni juttatáson túl) támogatást - beleértve a tisáelet_ és megbízási díjat is - a tárgyév folyamán nem kaptak, csupán csekély összegű költségtérítéstvettek igénybe.

A tevékenységról szóló rövid tartalmi beszámoló időrendi sorendben.
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2012. január 6-án kibóvített lntézőbizottsági értekezleten a 2012. évi rendes közgyűlés elókésztése volt a fó téma

NoE válasámányi Ülésén,ahol megemlékeáünk
Magassy Sándorról, Volt egyesÜleti elnökünkról, kinek ugyanezen a napon Volt a temetése'
2o12. január 2't-én résá Vettem Budapesten a

Egyesületünket a temetésen Koren Tamás képviselte.

2012. február 11-én kézmúves Íoglalkozás keretében velencei álarcot díszítetttink.A foglalkozást Csizmadia lldikó vezette.
2o12. február 27-én tartottuk évi rendes közgyűlésünket a V_8 Uszoda és Szabadidő Központban. Sajnos nagyon kevesen jelentek meg.

2012. április 7-én került sor a hagyományos tojáskeresésre. A Sáaravoda forráshoz a rossz idó
miatt sajnos nem tudtunk kimenni, így a Dunaparti Művelődési Házban tartottuk, ahol több mint
harminc gyermekkel jöttek a családok. Jó hangulatban fogyasáották el az otthon késztilt süteményeket, a gyermekek lelkesen keresték az,,eldugott'' csomagokat.
2012. április 'l4-én volt a NoE közgyiilése, ahol egyesületünket osoha László képviselte. Ekkor
osáották ki a NoE Bölcsó Díjakat is, egyesületünk Íelterjesáésére a Charlotte Bt' vezetóje, Madarász Sarolta vehetett át díjat' mivel évek óta rendszeresen támogatja egyesületünket kézmű_
ves foglalkozásokhoz használható papír- és írószer áruval.
2012. május 16-án lntézőbizottsági megbeszélést tartottunk, melynek fő témája a Családi Majális, valamint egyesületünk 20 éves évfordulójának megünneplése volt.
2012' május 29én és 30_án résá vettünk a városi Családi Majálison a Postás-strandon. Mindkét
napon 't0-17 óráig voltunk kint, ahol az egyestiletünk iránt érdeklődőket tájékoáattuk munkánkról, programjainkról, továbbá kézműves foglalkozásokat tartottak tagtáÍsaink.

2012' május 12_én Budapesten az orczy Parkban került megrendezésre a NoE 25. évfordulójára a Családi Nap, ahol egyesületünk több tagja kézmúvesfoglalkozással, bábozással várta a
családokat. .
2012. június 9-én tartottuk egyesületünk 20' születésnapját a Dunaparti Művelódési Házban.
Sokan vettek részt rendezvényÜnkön' ahol neves fellépók és egyesületünk tagjaiból alakult
,,tapsrondó'' csapat szórako^alla a megjelenteket, majd Bóna Zoltán tagtársunk által főzcitt bablevessel és a Kossuth KSE felajánlásában kapotttortával tölthettük meg pocakunkat, hogy ebéd
után az apukák vetélkedójénél drukkolhassunk.
20'12. június 14-én a Kötés Világnapja alkalmából a V_8 Uszoda és Szabadidő Központba Vártuk

a kézimunkázni szerető tagtársakat. Sajnos kevesen jöttek, de annál jobb hangulatban telt a

délután.

2012. június 20-án lntézőbizottsági ülést tartottunk, ahol napirenden Volt a gyermektábor szervezése'
2012. július 12-től 15-ig volt Lakitelken a NoE Családkongresszusa, ahol ifúsági tagként Kapás
Dániel segített a szervezésben.

20í2. július 20-án rendkÍvüli közgyúlést kellett tartani, melyen nagyon kevesen vettek résá, így
határozatképtelenség miatt újabb idópontot kellett kitűzni.

2012. július 30-tól augusáus 3-ig rendeáük meg hagyományos gyermektáborunkat Borsosberényben, melynek vezetói Benzsay Réka és Csizmadia lldikó voltak, a finom reggelikről, ebédekról és vacsorákról Selmeczi lrénke és József gondoskodott. Ebben az évben sok volt a ,,kicsi''
gyerek, nagyon jól éreáék magukat, sokat sportoltak' játszottak' kézműveskedtek'

2012. augusztus 21-én volt a megismételt rendkívüli közgyűlés' ahol ugyancsak nagyon keve_
sen voltunk, de ekkor már létszámtól függetlenÜl határozatképesnek kellett tekinteni.

a

2012. augusáus25-26-án volt a NoE lszi Találkozója Gyulán, ami egybeesett
Szentendre Ejjel Nappal Nyitva programsorozattal' így ez utóbbin VettÜnk résá' Nagy sikert arattak kéz_
múves foglalkozásaink, a malom- és dámajáték.

2012. augusáus 31-én és szeptember 1_jén a Dumtsa Korzón segítettünk a
Csere-bere''
''Játék
sátornál é$ VittÜk óriás játékainkat is.
2012. szeptember 13-án megbeszélésen Vettem résá a Rotary Club tagjaival, akik az ez évi
,'kacsaúsaatás'-ból befolyt összeget egyesültünk gyermekei részére,a Mikulás ajándékaira
ajánlották fel.

2012. október 2-án lntézőbizottsági megbeszélésvolt, ahol az év végi programokat beszélttik
meg.
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2012. október 19-23-ig hosszú hétvégénTiszakécskénvoltunk a Magyar Közút üdülőjében
,,csapatépÍtő tréningen" több mint 30 fővel. Mára már hagyománnyá vált, hogy évente egy_két
alkalommal felkeressük az üdülót' és eltöltünk egymás társaságában pár kellemes napot. Most
kibérelti]nk egy,,gumikerekű kisvonatot'', mellyel bejártuk a várost.
2012" október 20-án volt a NoE 25. évfordulójának zárÓ Ünnepsége Budapesten, egyesületünket osoha László képviselte.

2012. október 27-én Halloween-i kézmúves foglalkozást szerveáünk, ahol kicsik és nagyok is
elkészíthettéktöklámpásukat. Sokan vettek résá a foglalkozáson és sok szép alkotás készült.
2012. november 23-24-én az Élelmiszerbank szervezésének keretében a budakalászi METRO
áruháznál taÉós élelmiszereket gyűjtöttÜnk.
2012. november 244n volt a NoE válasámányi Ülése, ahová sajnos nem jutottunk el egyéb elfoglaltságok miatt.
2012. november 29én délelőtt a Szentendre Rádióban egyenes adásban beszéltem egyesültünk karácsonyi készülődéséról, majd délután ismét megbeszélésen vettem résá a Rotary
Clubnál' a Mikulás ünnepséggel kapcsolatosan.
2012' december 1_én adventi koszorút készítettünk' Közösségünkben már hagyománnyá nőtte
ki magát ez a foglalkozás'

2o12. december J:1én, 2-án és 16_án a budakalászi METRO áruháznál tartós élelmiszereket
gyűjtöttünk a NoE szervezésében.
2012. december 7-én jött a Mikulás a V-8 Uszoda- és Szabadidó Központba. A rendezvényen a
NépmesékVilága Kulturális Egyesületból oroszi orsi mesélt és játszott a gyermekekkel, majd a
Mikulás bácsi három segítő ,'Manójával'' kiosztotta a Rotary Club ajándékcsomagjait. Közel száz
12 év alatti gyermek Vett fésá a programon.

2012. december'l5-én volt az év utolsó kézműves foglalkozása, ahol karácsonyi ajándékokat
készíthetteka Dunaparti Míivelóséi Házba látogatÓk Csizmadia lldikó vezetésével.

Taglétszám alakulása 2012 évben
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Tagdíjfizetéselmulasáása miatt törolt családok száma: 8, a városból 1 család elköltözött.
20'12. évben felvett új tagcsaládok száma: 13.

Jelenlegi tagságunkat 100 család alkotja.

Összességében megállapítható, hogy nagyon passzív egyesületünk tagsága, legtöbbször
ugyanaz a pár család vesz résá a munkában, a rendezvényeken és a programokon.

csak

A 2012. évi továbbképzések
2o12.'február 17-19' között NoE lfiúsági továbbképzés volt Lakitelken, ahol a Családkongresz_
szus leendő segítői vettek résá. EgyesületÜnket Kapás Dániel képviselte.

Pályázatok

o

A 2012-es évben csak az Élelmiszerbankhoz adtunk be pályázatot a 20. évforduló megrendezé_
se kapcsán, ahonnan tartÓs élelmiszereket, édességeket kaptunk'

Adományokról

r

Szinte folyamatosan kaptunk többségében magánszemélyektől' hagyatékból származó vagy kisebb vállalkozások felszámolása során feleslegessé vált új vagy jó minőségú ruhaneműt, valamint hááartásokban használatos műszaki cikket, bútorokat, lakástextíliát.

Adomány felajánlás érkezéseestén a családjainkat elektronikus utón értesítjüka lehetőségről,
akik szükségleteiknek megfelelóen vá|ogathattak.
A megmaradt természetbeni adományokat megfeleló tárolási, raktározási |ehetőség hiányában
a helyi Karitász illetve a társ nagycsaládos egyesületeknek ajánljuk fel.
o

Március 20-án a Fóti régiós központból zöldborsó konzervet és bébiételtkaptunk'

o

Április 12én Knorr fűszerkeveréket osáottunk tagjainknak.

o

Június 9_én az Élelmiszerbanktól tartós élelmiszereket, édességeket kaptak az egyesüleiünk 20'
születésnapja rendezvényen részt vevő tagtáfsaink'

November 16-án a Magyar Ökumenikus $egélyszervezettel kötött
élelmiszerrel tudtuk segíteni tagjainkat.

szeződés alapján tartós

November 27-én osáottunk szét az Élelmiszerbankos gyűjtésben résá vevő tagoknak a gyűjtött
tartós élelmiszert.

o

December 15-én az Emberi Eróforrás Minisáériuma és a Magyar Piac Szövetkezet termelói
adományaként, kozel 30 kg élelmiszert 20 család vehette át.
December 'l8-án kaptak tartós élelmiszert azok a családok, akik a decemberi NoE-METRO
gyűjtésben segédkeáek.,

A NoE_n keresáÜl az ,"Angyali csomagkÜldó szolgálat''-hoz 3 családot terjesztettÜnk fel' akik ka_
rácsonykor ajándékban részesültek.
csomag'', melyet a csomagon szerepló
Egyesületünkhöz közvetlenül is érkezett 7 darab
'"Angyali
életkor szerint osáottunk szét a gyermekeknek.

Adománynak tekinthetók a színházak, hangversenytermek kedvezményes vagy térítésmentes
jegyeinek felajánlásával, ahová eddig is nagyon sokan látogattak egyesületünk tagjai közül. Egy_
re nagyobb sikert arat a Terrarisáikai Kiállítás is, mely évente kétszer kerül megrendezésre,
amit tagjaink 50 %_os kedvezménnyel látogathatnak.
Szentendre, 2o1
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A Nagycsaládosok szentendrei Egyesülete
2o12 évi besámo|ójának mérlege

Az egyesiilet székhelye: 2o0o szentendre szatmári u. 38.
Eljáró Bíróság: Budapest KÓrnyéki Törvényszék
Megyei nyilvántartási szám: TE 1268
elfogadásra
került
2013.
február 23-án tartott közgyűlés által
Jelen beszámoló

EszKÓzöK

A'
B.

(AKTÍVÁK)

Befektetett eszközök

(ezer forintban)

l.
ll.
lll.

lmmateriális javak
Tárgyi eszkózök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök

l.
|l.
lll.

Készletek
KöVetelések

Értékpapírok

lv. Pénzeszközök
Eszközök

959
959

összesen

FoRRÁsoK (PAsszívÁK)

c.

sajáttőke

|.
ll'
lll.
lV.

D.
E'
F.

V.

lnduló tőkelegyzett

863

tőke

Tőkeváltozás/Eredmény
Lekötött

863
-95

tartalék

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
Tárgyévi eredmény vállalkozásí tevékenységből

Tartalék

céltartalékok
Kötelezettségek

l.
l|'

Hosszúlejáratúkötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen 959

szentendre, 2013. február 13.
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2 sz. melléklet

A Nagycsaládosok szentendrei Egyesiilete
2012 évi eredmény levezetése
Az egyesület székhelye: 2000 szentendre szatmári u. 38.
Eljáró Bírósag: Budapest Környéki Tórvényszék
Megyei nyilvántartási szám: TE 1268
Jelen beszámoló elfo8adásra került 2013. február 23-án tartott közgyűlés által
AIa ptevé ke nysé g v ó ! l o l koz á si t evéke nysé g

A'

lssze se n (ezer forintba n)

Végleges pénzbevételek,elszámolt bevételek (l+ll)

l.

Pénzügyileg rendezett

bevételek

604

befizetés

306

ebből:
tagdíj, alapítótól kapott

támogatások
egyéb

bevéte|ek

298

ll' Pénzbevételt nem jelentő bevételék

B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (ll|+lV+V+Vl) 700

kiadások

lll. Ráfordításként érvényesíthető
lv. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
V. Ráfordítást jelentő elszámolások
Vl' RáÍordításkéntnem érvényesíthetőkiadások

7oo

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (l-lll-Vl}
D. Nem pénzben realizált eredmény [ll-(lV+V)

E' Adózás előtti eredmény (l+ll)_(lll+lV+V)

F'

Fizetendő társaságí adó

G

Adózott eredmény (E_F)

H. JóVáhagyott osztalék

|.

TárgyéVi eredmény

(G_H)

-96

Tójékoztotó ddotok

A. Központi költségvetési támogatás

B'

Helyi önkormányzati

C' Az

költségvetési támogatá5

Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapbó| nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jöVedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996' éVi cxxvl' törvény alapján kiutalt összeg

F'

Kö2szolgáltatási

béVétel

G. Végleges pénzbevételekból, elszámolt bevételekbó| a közhasznú tevékenységbevétele

H' Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordítiásokból a közhasznú tevékenységérdekébenfelmerÜlt pénzkiadás, ráfordítás

l.

Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyijellegű ráÍordítás (kiadás}
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

s;9nte.1a;"jor3. február
-1., , .
Ka!á} Fe/encné

elnök

13.

