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Számviteli beszámoló:
Egyesületünk 2014 évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített
éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 112 000.- Ft saját töke 1 112 000.- volt.
Az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény levezetése mellékelve.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból, helyi önkormányzattól kapott támogatás:
2014 évben a fent nevezett szervektől elkülönített támogatást nem kapott egyesületünk. Személyi jövedelemadó 1 %nak átutalt összege 36 000.- Ft.

Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás:
Az előző évhez képest az egyesület vagyona 68 000 Ft-tal nőtt. Egyesületünk törekszik, hogy lehetőség szerint az éves
kiadások összege ne haladja meg a bevételeket.

Cél szerinti juttatások kimutatása:
Szervezetünk természetbeni adományok formájában nyújtott juttatást családjainknak.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról:
Egyesületünk tisztségviselői (a fent említett valamennyi tagcsalád részre nyújtott természetbeni juttatáson túl) támogatást – beleértve a tisztelet- és megbízási díjat is – a tárgyév folyamán nem kaptak, csupán csekély összegű költségtérítést
(gépkocsi használat) vettek igénybe.

Az elmúlt év történései:


2014. január 8-án kibővített Intézőbizottsági értekezleten a 2014. évi rendes közgyűlés előkésztése, a tervezett programok megbeszélése volt a fő téma



2014. január 20-án Ráma margarin adományt osztottunk szét.




2014. január 25-én Bogáti Gabi vett részt Budapesten a NOE választmányi ülésén.
2014. február 21-én tartottuk évi rendes közgyűlésünket a V-8 Uszoda és Szabadidő Központban. Sajnos nagyon
kevesen jelentek meg.
2014. március 5-én Majonéz adományt kaptunk és osztottunk szét tagjaink között.





2014. március 29-én a Magyar Nemzeti Banktól 10 család részére tudtunk adományt biztosítani.
2014. április 12-én kézműves foglalkozás keretében húsvéti díszeket készítettünk a V-8 Uszoda és Szabadidő Központban. A foglalkozást Csizmadia Ildikó és Siklósi Petra vezette.



2014. április 19-én került sor a hagyományos tojáskeresésre. A Sztaravoda forráshoz a rossz idő miatt sajnos nem
tudtunk kimenni, így a Dunaparti Művelődési Házban tartottuk.



2014. április 26-án volt a NOE közgyűlése, majd választmányi ülés, ahol egyesületünket Osoha László, Osoha Katalin és Benzsay Réka képviselte.




2014. április 25-től egy hétvégét töltöttünk együtt több családdal Tiszakécskén, a Magyar Közút üdülőjében.
2014. május 1-jén a Postás strandon volt a városi majális, ahol egész nap kézműves foglalkozással, játékokkal vártuk a gyermekeket, nemcsak egyesületünk tagjait.



2014. május 15-én Margarin és Ketchup adományt kaptunk.
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2014. május 31-én Herceghalmon volt a NOE Régiós találkozója. Egyénileg lehetett jelentkezni, de nincs tudomásom róla, hogy valaki is részt vett volna a rendezvényen.



2014. június 5-én Intézőbizottsági megbeszélést tartottunk, melynek fő témája a nyári gyermektábor és a biciklitúra
megszervezése, valamint a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvénysorozaton való részvétel volt. Továbbá megtárgyaltuk a tagdíjbefizetések/elmaradások kérdését.



2014. június 20-22 között Osoha László vezetésével kerékpár-túra volt a Velencei tó körül, melynek keretében ellátogattak Tabajdra is a Mezítlábas Parkaba a résztvevő családok. A szállás Velencén volt sátrakban.



2014. június 29-től augusztus 4-ig tartott a nagycsaládos gyermekeknek szervezett Erzsébet-tábor. Tíz gyermekkel
Benzsay Réka töltött el egy hetet Zánkán.
2014. szeptember 13-án volt a NOE Őszi Találkozója Budapesten, amelyre közös utazást nem szerveztünk, tudomásom nincs róla, hogy egyesületünkből bárki részt vett a rendezvényen.
2014. szeptember 18-án ruhaadomány osztást szerveztünk.





2014. szeptember 20-án biciklitúrát szerveztünk Osoha László vezetésével, mely befejezéseként a Postás strandon
bográcsozás volt. Sajnos nagyon kevesen vettek részt, de ők viszont nagyon jól érezték magukat.



2013. szeptember 25-én Intézőbizottsági megbeszélést tartottunk, az év végi programokat beszéltük meg.



2014. szeptember 27-én Budapesten a NOE választmányi ülésén egyesületünk vezetőségéből Vorindán Ági vett
részt.




2014. október 5-én ismét Margarin adomány érkezett.
2014. október 24-26-ig hétvégén ismét Tiszakécskén voltunk több családdal.




2014. november 15-én Solymáron régiós vezetői találkozó volt, ahol Háfra Adri és én vettünk részt.
2014. november 18-án szintén Háfra Adrival megbeszélést folytattunk a Skanzen vezetőségével az év végi ajándék
programról.



2014. november 20-án egyesületünk székhelyén kézműves foglalkozás volt, ahol ugyanebben az időben ruhaadományt is tudtunk adni tagjainknak.



2014. november 22-én Alma-adományt kaptunk a Máltai Szeretetszolgálattól, 20 családnak tudtunk adni egy-egy
láda almát.




2014. november 28-án salátaöntet-adományt kaptunk, melyet tagjaink között osztottunk szét.
2014. november 29-án délelőtt Budapesten volt a NOE választmányi ülése, ahol egyesületünket nem képviselte
senki;




majd délután adventi koszorút készítettünk a Dunaparti Művelődési Házban Szöllősi Kati vezetésével.
2014. december 5-én jött a Mikulás a V-8 Uszoda- és Szabadidő Központba. A rendezvényen Anna óvónéni foglalkozott a gyermekkel a Mikulás bácsi érkezéséig. aki három segítő „Manójával” kiosztotta az ajándékcsomagokat.
Közel hatvan 12 év alatti gyermek vett részt a programon.



2014. december 13-án volt az év utolsó kézműves foglalkozása, ahol karácsonyi ajándékokat készíthettek tagjaink a
Dunaparti Művelőséi Házban látogatók Szöllősi Kati, Siklósi Petra és Kapás Ági vezetésével.
2014. december 14-én részt vehettünk a Skanzen ajándék-programján, melynek keretében megtekintettük az Állattartó telepet, majd a Boszorkánykonyhában forró teát kortyolgattunk, ezután három csoportra oszlott a közel 60 tagú
csoportunk és forgószínpadszerűen különböző foglalkozásokon (szaloncukor-készítés, papírdíszek stb.) vehettünk
részt. A program zárásaként Betlehemes előadást tekinthettünk meg. Nagyon szép időben, jó hangulatban telt a nap.





2014. december 21-én közösen tartottuk a Karácsonyi ünnepünket a Péter-Pál templom kertjében. Nagy örömünkre
sokan részt vettek. A Skanzen az adventi időszakban dolgozóitól és a látogatóktól adományokat gyűjtött a nagycsaládosok részére (játékok, könyvek), melyet itt osztottunk szét.



2014. december 23-án Szentendre város vállalkozói összefogásában ismét három család kapott nagyértékű ajándékcsomagot, melyet taxival szállítottak ki részükre.

Taglétszám alakulása 2014. évben


Tagdíjfizetés elmulasztása, ill. saját kérés miatt kimaradt családok száma: 10.




2014. évben felvett új tagcsaládok száma: 14.
Jelenlegi tagságunkat 96 család alkotja.
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Összességében megállapítható, hogy nagyon passzív egyesületünk tagsága, bár pozitívum, hogy ebben az évben
több új család is bekapcsolódott a közösségi munkába, legtöbbször mégis csak ugyanazok vesznek részt a rendezvényeken és a programokon.

Pályázatok


A 2014. évben nem adtunk be pályázatot pénzbeli támogatásra.



2014. február közepéig lehetett beadni pályázatot az Erzsébet-táborhoz, melyet egy 10 fős csoport részére adtunk be
és nyertünk meg.



2014. decemberében Török Balázs a Fulco Deák Egyesület vezetőjeként keresett meg bennünket és az év végi kézműves foglalkozásokhoz 15.000,- Ft természetbeni támogatást adott.

Adományokról



2014. január 20-án Ráma margarin adományt osztottunk szét.
2014. március 5-én Majonéz adományt kaptunk és osztottunk szét tagjaink között.




2014. március 29-én a Magyar Nemzeti Banktól 10 család részére tudtunk adományt biztosítani.
2014. május 15-én Margarin és Ketchup adományt kaptunk.




2014. szeptember 18-án ruhaadomány osztást szerveztünk.
2014. október 5-én ismét Margarin adományt kaptunk




2014. november 20-án ruhaadományt tudtunk adni tagjainknak.
2014. november 22-én Alma-adományt kaptunk a Máltai Szeretetszolgálattól, 20 családnak tudtunk adni egy-egy
láda almát.
2014. november 28-án salátaöntet-adományt kaptunk, melyet tagjaink között osztottunk szét.




2014. december 23-án Szentendre város vállalkozói összefogásában három család kapott nagyértékű ajándékcsomagot.



A NOE-n keresztül az „Angyali csomagküldő szolgálat”-hoz ebben az évben egyesületünk tagjai közül közvetlenül
nem terjesztettünk fel senkit.



Karácsony táján nagyon megnőtt az adományok száma, így nagyon sok tagcsaládnak tudtunk célzottan (gyermekek
életkora szerint) elsősorban játék és ruha adományt biztosítani.
Folyamatosan kaptunk jó minőségű ruhaneműt, háztartási és elektronikai eszközt, játékot, könyvet. A családokat értesítettük, így szükségleteiknek megfelelően válogathattak. Mivel raktárunk nincs, a megmaradt adományokból jutott a szentendrei Karitásznak is.
Sok egyéb felajánlás érkezett (többek között bútorok, szőnyegek, építőanyagok) ezekről tagjainkat minden esetben
értesültek az NSZE hírnökön keresztül, így az adományok pár napon belül gazdára találtak. A nagyobb terjedelmű
felajánlásokról fotót kértünk, és a felajánlótól közvetlenül kellett elszállítani.







Adománynak tekinthetők a színházak, hangversenytermek kedvezményes vagy térítésmentes jegyeinek felajánlásai,
ahová eddig is nagyon sokan látogattak egyesületünk tagjai közül.

Szentendre, 2015. január 15.
Kapás Ferencné
elnök
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2015. évi elképzelések, tervek


Kibővített Intézőbizottsági megbeszélés

január 19.



NOE Választmányi ülés – Budapest

január 24.



NOE Házasság Világnapja (Pécs) – egyénileg kell jelentkezni

február 7.



Évi rendes közgyűlés, Szentendre

február 27.



Tavaszi kézműves foglalkozás (húsvéti ajándéktárgyak)

március 28.



„Tojáskeresés” – Sztaravoda forrásnál (rossz idő esetén a DMH-ban)
(Osoha László)

április 4.



Kollektíva-erősítő tréning, Tiszakécske

április 17-19.



NOE Közgyűlés – Budapest

április 25.



Városi majális – Postás strand

május 1.



Kirándulás a Magyar Várba (Pomáz)

május 17.



NOE Választmányi ülés – Budapest

május 16.



Régiós Családi Nap (Biatorbágy)

május 30.



Kirándulás Komáromba a Monostori erődhöz (Selmeczi Irénke)

június 7.



Intézőbizottsági megbeszélés, Szentendre

június 15.



Nyári tábor gyerekeknek (Benzsay Réka)



Szentendre Éjjel-nappal nyitva– Szentendre Városi rendezvény (amennyiben szükséges kézműves)

augusztus 29-30.



NOE Őszi Találkozó (Hortobágy)

szeptember 12.



Biciklitúra (Osoha László)



NOE Választmányi ülés – Budapest

szeptember 19.



Intézőbizottsági megbeszélés, Szentendre

október 12.



NOE vezetőképző (Benzsay Réka?)

október 16-18. és november 6-8.



Kollektíva-erősítő tréning – őszi kirándulás

október 22-25.



Tökfaragás – Halloween, Szentendre

október 31.



Adventi koszorú készítés, Szentendre

november 28.



NOE Választmányi ülés – Budapest

november 28.



Mikulás, Szentendre

december 4.



Kézműves foglalkozás (karácsonyi tárgyak), Szentendre DMH

december 12.



NOE karácsony

december 19.



Karácsonyi ünnepség, Szentendre Péter-Pál templom kertje

december 20.

További ötleteket, javaslatokat, a programok szervezésében közreműködőket várunk!
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Egyéb megjegyzések:


Nagyon sok ruha-, játék-, háztartási felszerelés adományt kapunk. A tagokat mindig értesítjük a lehetőségről, hogy
tudjanak válogatni, de nagyon kevesen veszik igénybe a lehetőséget. Amennyiben tudjuk, hogy kinek mire lenne
szüksége, azt a családot külön telefonon értesítjük. Sajnos raktárunk nincs, így kénytelenek vagyunk időnként a
NOE-nak vagy a karitásznak továbbadni a felgyűlt holmikat (legyen az babakocsi, televízió, ruhanemű).



A határidőket nagyon sokan képtelenek betartani. Többen a tagok közül a leglehetetlenebb időben (például vasárnap
dél) keresnek meg tagdíjbefizetés, ruhaválogatás stb. ügyében. A családom és saját nyugalmam érdekében korlátozni kényszerülök a „fogadóórák” idejét. Csütörtökönként 3-6-ig kézimunkázást tartok, kevesen ugyan, de jönnek.
Ebben az időszakban tudom fogadni a tagokat egyéb ügyekben is. Kivétel, amikor adományt kell kiosztani, ill. ha
valamilyen vásárt (papír, csirke, tyúk) tartunk, akkor a meghirdetett időpontban állok mindenki rendelkezésére.



Egyesületünk megalakulása óta tagja a NOE-nak. Egy évben négy választmányi ülést és egy közgyűlést tartanak,
melyen képviseltetnünk kell magunkat. Egyedül vállalni nem tudom, ha egyesületünk vezetőségéből vagy aktív tagjai közül valaki csak egy-egy alkalmat vállal fel, nagy könnyebbség lenne. Jó lenne tudomásul venni, munkamegosztásra van szükség.



Itt köszönném meg minden tagtársunknak, akik aktívan részt vettek a programok szervezésében lebonyolításában,
egész éves munkájukat. Továbbra is számítok segítségükre, természetesen a többi taggal együtt.
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet
neve:

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

F. Fizetendő társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F)

208

-64

208

-64

208

-64

208

-64

269

36

269

36

H. Jóváhagyott osztalék
I. Tárgyévi eredmény (G-H)
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
G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele
H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás
I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás
- ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet
neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 418

353

269

36

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 149

317

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 210

417

208

-64

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

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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