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Jelen beszámoló elfogadásra kertilt

20l 6. j aniuár 29-éntartott közgyítlés által

Szómviteli beszámoló:
- Egyestiletiink 2015 évi gazd,ílkodrísáről a szímviteli törvény és kapcsolódó előÍrrísoknak

megfelelően egyszeriisített éves besz:ímolót ríllított össze. A mérleg főösszege 1084000 saját
töke 1084000 Ft volt. Az egyszerűsített besziímoló mérlege és eredmény levezetése mellékel_
ve.

Központi költségvetési szervtdl, elkíilönített úIlami pénzalapokból' helyi önkormúnyzattól
kapott tdmogatús:
2015 évben a fent nevezett szervektől elktilönített trímogatríst nem kapoff egyesületÍink. Sze_
méIyí jövedelemadó l Yo-nakátlÍzltt összege 54 466.-Ft.

Vagyon felh as ználús s al kapcsolatos kimutatds :
Az előző évhez képst az egyestilet vagyona 27000 Ft-tal cstikkent. Egyestilettink törekszik,
hogy lehetőség szerint az éves kiad.ísok összege ne haladja meg a bevételeket.

CéI szerinti juttatdsok kimutatdsa:
Szervezetiink természe1beni adomrínyok formájában nyújtott juttaüást családjainknak.

Kimutatás a vezető tisztséryiselőknek nyújtott tómogatásról:
EgyesületÍink tisztségviselői (a fent említett valamennyi tagcsalád részre nffitott természet_
beni juttatríson tril) trímogatríst - beleértve a tisztelet- és megbízási díjat is _ a tngyév folya-
mán nem kaptak, csupiírr csekély összegű költségtérítést (gépkocsi hasznrílat) vettek igénybe.

Az elmúlt év történései:
o 2015. janurír t9-én kíbővített Intézőbizottsági értekezleten a 2015. évi rendes közgyíilés

előkésztése, akwezetű.programok megbeszélése volt a fő téma

o 2015.január 24-én Budapesten a NoE vrílaszbrrrányi iilésén azIntézőbuottság tagjai közül
ketten vettek részt.

o 2075. februar 27-én tartothrk éü rendes közgyűléstinket a V_8 Uszoda és Szabadidő Köz_
pontban. Sajnos nagyon kevesen jelentek meg.

o 2015. április 4-énkéartúves foglalkozís keretében kertilt sor a hagyományos tojáskeresésre.
A Sztaravoda forráshoz arossz idő miatt sajnos nem tudtunk kimenni, így a V_8 Uszoda és
Szabadidő Központban tartottuk.

. 2015. április l7-tő| egy hétvégét töltöttÍink eg5rÍitt több családdal Tiszakécskén, aMagyar
Közut üdtilőjében.

o 20t5. április 25-énvolt aNoE közgyiílése, ahol egyestiletiinket3 vezetőség tag képüselte.

o 20l5.május l_jén a Postiís strandon volt a vrírosi majiilis, ahol egész nap kémiives foglal_
kozíssal, játékokkal vrírtrrk a gyermekeket nemcsak egyesiiletiink tagiait.

o 2015. május l6-an Budapesten volt a NoE válasznliálnyi iilése, ahol egyestilettinket egy
Intézőbizottsági tag képviselte.
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. 2015. május 30-'ín Biatorbágyon volt a NoE Régiós ta|álkozőja. Egyénileg lehetett jelent_
kezni, de nincs fudomásom ról4 hogy valaki is részt vett volna a rendezvényen.

o 2015. június 25-eÍL Intézőbizottsági megbeszélést tartottunk, melynek fő témája a nyfui
gyermektríbor és a biciklitura megszervezése, valamint a Szentendre É1et_NappalNyitva
rendezvénysorozaton való résntétsl volt. Továbbá megüírgyaltuk a tagdíjbefizeté-
sek/elmaradrísok kérdését.

o 2015.június 28_julius 3_ig tartott a nagycsaládos gyenrrekeknek szervezett Erzsébet-üíbor.
Tíz gyermekkel Benzsay Réka töltött el egy hetetZátnkán.

o 2015.julius 25-26-án részt vettÍlnk a viírosi Ister napokon" ahol kézmúves foglalkozásokkal
és játékokkal vártuk nemcsak a nagycsaliídosokat, hanem a viírosban lakó és idelátogató
gyermekeket, felnőtteket.

o 2015.június 28-julius 3_ig tartott a nagycsaládos gyermekeknek szewezett Erzsébet_üíbor.
Tíz gyermekkel Benzsay Rékatölti'tt el egy hetetZánkán.

o 2015 . jűius 3 l -augusztus 2. közott osoha Lászfó vezetésével kerékprár_tura volt a Velencei
tó köriil, melynek keretében ellátogattak Székesfehéwárra' majd megkeriilték a tavat a
résztvevő családok. A szríllrás Velencén volt sátrakban egyik tagüírsunk nyaralójában.

.2015. augusztus 29-30-anvolt a hagyomiínyos Szentenare É1et_Nappal Nyitva viírosi ren_
dezvénysorozat, ahol ugyan kis létszírnmal' de képviseltettr'ik magunka| több kéznűves
fo glalkozríst tartothrnk.

o 2015. szeptember l2-énvolt a NoE oszi Ta|áikozőjaHortobágyon, amelyre közös utazásl
nem szervezttink, néhárry család jelezte, hogy részt vetek a rendezvényen.

o 2015. szeptember 26-an Budapesten a NoE válaszbnrínyí iilésén egyesülettink vezetőségé.
bőlkét fő vett résá.

o 2015. okÍóber 3_rín Régiós talrílkozó volt a V_8 Uszoda és Szabadidőközpontban, melyre az
egyesiilet tagai közül többen süteménnyel vrírtrík az ide látogatő nagycsaládos egyestileti
és csoportvezetőket. Ennek keretében Intézőbizottsági megbeszélésttartottunk, az év végi
programokat beszélttik meg.

o 2075. szeptember l2-én bicikliturát szerveztÍinlq mely befejezéseként a Postiís standon
bográcsozás volt. Sajnos nagyon kevesen vettek tészt, de ők viszont naryon jól érezték
magukat.

o 20t5. október 23-25-igtaÍtó hétvégén ismét Tiszakécskén voltunk több családdal.

o 2015. október 3l-én a Kolping_Házbankéznűves foglalkozás és tökfaragiís volt.

o 2015. november 28-arl adventi koszorút készítettiink a Kolping_Házban, ahol egyéb kará_
csonyi díszek is késziiltek akéz.rtúves foglalkozís keretében.

o 2015. november 9-énaNoE rendkívtili közgyűlésén egyesiiletünket hiírom tag képviselte.

o 2015. december 5_én jiitt a Mikulrís a V_8 Uszoda_ és Szabadidő Központba. A rendezvé_
nyen Anna óvónéni foglalkozott a gyermekkel a Mikulás bácsi érkezéséig, aki két segítő
,,Manójával'' kiosztotta az ajándékcsomagokat. Közel hefuen 12 év alatti gyermek vett
rgszt aprogÍÍrmon. Sok mesekönyv' játéktalált gazdfua, aminek a kicsik nagyon örti]tek.

o 2015. december l3-an az Erkel Színházban volt a NoE karácsonyi tinnepsége, melynek
keretében a Jrínos vitéZtnézheÍtskmegaz ide látogató családok. EgyestiletÍinkből is többen
vÓlták részesei az előadásnak

o 2015. december 20-an közösen Kanícsonyi ÍinnepÍinket a Péter-Piíl templom kertjében ter-
veztiik megtartani. Sajnos - talán a rossz idő miatt - nagyon kevesen jtittek el, és így gya_
korlatilag közcis tinneplésre nem került sor.
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Taglétszdm alakuldsa 2015. évben
oTagdijflzstés elmulasztrísa' iu. saját kérés miatt kimaradt csaliídok szátma:. 13.

o 2015. évben felvett új tagcsaládokszétma: 12.

. Jelenlegi tagságunkat 95 család alkotja.

. Összességében megríllapítható, hogy nagyon passzív egyesÍiletiink tzgságu btír pozitívum,
hogy ebben az évbr:n több új csaliíd is bekapcsolódoü a közössegi munkába legtöbbször
mégis csak ugyanazok veszrrek részt arendenényeken és a prograrrokon.

PtÍlydzatok
o A 2015. évbennem adfunk kpátyázaÍotpenzbeli üímogaüásra

o 2015. februáÍ közepéig lehetett beadrri páúyázatot azErzsébet-táborhoz, melyet egy 10 ftis
csoport részerc adtunk be és nyertiink meg.

Adomúnyokról
o 2015.janurár 22-től csütörtökönként többé_kevésbe folyamatosan kenyér-adomrínyt kaptunk

a Szentendrei KaÍitasztól, amit alkalmankent 15-30 csalrád közt'tt fudtunk szétosztani.

o 2015. évben nagyon kevés adomány érkezett a NoE Régión keresztÍi]: margarin, zöldborsó.

o 20l5. december 10-én a Magyar Nemzeti Banktól 7 csalríd kapott termelői adomrínyt.

o 2015. december 23-aÍ Szentendre viíros vríllalkozói összefogásríban ismét két család kapott
nagyértékű ajándékcsomagot, melyet anonim',angyalok'' szíllítottak ki résziikre.

o A NoE-n keresztiil az,*ilngyali csomagkiildő szolgálat''-hoz ebben az évben egyestiletÍink
tag,alköziil ktizvetlenül nem terjesztettÍink fel senkit.

o Folyarratosan kaptunk jó minőségű ruhaneműt, háztattási és elektronikai eszközt, játékot,

könyvet. A családokat értesítettiilg így sziikségleteiknek megfelelően vrílogathattak. Mivel
rakt{írunk nincs, a megmaradt adomrínyokbóljutott a szentendrei Kariüísznak is.

o Sok egyéb felajrínlás érkezrtt (öbbek között bútorok, szőnyegek, qítőalyagok) ezeknil
tagiainkat minden esetben értesiiltek az NSZE hírnökön keresztÍil, így u adomárryok pár
napon belül gazdríra találtak. A nagyobb terjedelmű felajrínlásokról fotót kértrink, és a fel-
aj ánlótól közvetleniil kellett elsállítani.

o Adomránynak tekinthetők a szÍrhánakv hangversenytermek kedvezrrrényes vagy téritésmen-
tes jegyeinek felajrínlrásai, atrová eddig is nagyon sokan látogattak egyestilettink tagiai kö-
ziil.

Szentendre, 20l6.janu.ír 1 5.

elnök

Narycsaládosok Szentendrei Eryeslllete _ 2o1 5 évi besámolója



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest I(örn
Beküldő adatai (akinek az ügyÍélkapuján keresztiil a kérelem bekÍildésre kerül)

l/iselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag Első utónév

Ferencné

I(arsai

Hess

Születési ország neve:

SzÍiletési település neve:

SzÜletési ideje: lrl,Iiltl-m-m

Gsaládi név További utÓnevek

Szervezet neve:

saIádosok Szentendrei E gyesÜlete

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EE]EE Település:

KÖzterület neve: Szatmári
Kge

AjtóHázszám: l* l Lépcsóház:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

sze]vezet adószáma:

ffi ffi I 6El 3ltrTltl rl gfeTrl tffi

-E-ffi
KépviseIő neve:

Képviselő alőÍrása:

Keltezés:

Szentendre

Feréncné

EEEE-EE-EE

19
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Az egyszeres kön'yrnrÍtelt vezető egyéb szervezet l

eryszerűsített beszámolója és közhasznúsá ;i melléklete I rx_r+r

Az egyszerÍisített beszámoló mérlege (Adatokezerforintban.)

Elozo ev Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök

!. lmmateriális javak

il. r argy eszKozoK

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. Forgóeszközök LLU 1 0e4

l. Készletek
ll. Követelések

lll' Értékpapírok

lV. Pénzeszközök tLu 1 08t

EszKoZÖK ÖSszEsEN LLU 1 084

roRRÁsor (PASSZÍVÁK)

c. Saját tőke tLut 1 08t

l. lnduló tőkeljegyzett tőke 8i!6 83t
l l. Tőkeváltozás/eredmény 340 27l

lll. LekÖtött tartalék

lV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -61 -21

V. Tárgyévi erdemény vállalkozasi tevékenységből

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

roRRÁsor ÖssZESEN
7.LL2 1 084

Szervezet neve:

Kitöltő verz|ő:,2.68.o Nyomtatvány verzió:S'3 Nyomtatva:' 2OL6.O2.LL L2.OO.26



Az egyszeres könywitelt vezető e
egyszerűsített beszámolója és közhas ete PK-141

Szervezet neve:

Sze l€E

Egyszerúsített beszámo!ó eredmény-levezetése adabk ezerforintban')

Alaptevékenység Válalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbitése

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszáörolÍ neVetelex 1l+t t; 353 38( 35: 380

l. PénzÜovileo rendezett
bevételera 35í 38( 35: 38(

ebből:

: t49dtj' alapítótól kapott
beÍlzetes 304 378 304 37r

- támogatások

- egyéb bevételek 4a 4l

ll. Pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(lll+lV+V+Vl) 4ti 407 4L7 401

lll. Ráfordításként
éruényesÍthető kiadások 4L7 47 4L7 40i

lV' Ráfordítást ielentő
eszközváltozás'ok

V. RáÍordÍtást ielentő
elszámolások'

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

a'É' il-v6'u"' 
pénzÜ gyi ered mény

-& -27 -a -27

D. Nem pénzbeli realizált
eremény [ll-(lV+V)]

!. {dQzás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) -61 -zl -64 -21
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Az egyszeres kiinywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

Egyszeríisítettbeszámolóeredmény-levezetése2. (Adatokezerforintban)

Alaptevékenység Válalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
hel1tesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítésé

tárgyév

F.Tizetendő társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F)
-6'1 -2i -a -27

H. Jóváhagyott osztalék

l' Tárgyévi eredmény (G-H) -61 -27 -64 -21

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi önkormánrrzatl
költsé{vetési tám o-gatás

C. Az Európ lis
alapjaiból, íll
Alapból nyúj

D. Normatív támogatás

E.Ameg ő
rend
náásáról szóló 1996. éVi cXXVl
törvény alapján kiutalt összeg

3( EI 3( 5:

F' KözszolgáltatásÍ bevétel

G' Véqleqes pénzbevételekből,
elszáfi olí beüételekből a köz-'
hasznú tevékenység bevétele

H. Véqleqes pénzkiadásokból,
elszáfi olí ráförd ításokból a köz-
hasznÚ tevékenvséo érdekében
felmerÜlt pénzkiádís, ráfordítás

l. Véqleqes pénzkiadásokból,
elszámo]t ráf ordÍtásokból a
személyi jellegű ráford ítás

- eDool: vezeto lrsztsegvrseloK
juttatásai

Könywizsgálői záladék
Az adatok könywizsgáattal á vannak támasztva. E lgen m Nem

Szervezet
neve:

Kitöltó verzió:2.68.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2076.02.11 t2.OO.26



Az egyszeres könyrruitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríísített besz ámolríja és közhasznúsági melléklete PK-141

Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése2. (Adatokelerforintban)

Alaptevékenység VallalkozÉrsl tevékenység Osszesen

előz6 év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helytesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév

F. TBetendó társasági adó

G' Adózott eredmény (E-F) -6/ -2i -6,4 -27

H. Jóváhagyott osztalék

l' Tárgyévi eredmény (G-H) -6.t -27 -64 -2i

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi önkormánrrzati
költsélvetési támo-gatás

C. Az Euróo lis
alapiaiból, íll
Alapbólnyúj

D. Normatív támogatás

E.Ameg ő
rend
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI'
törvény alapján kiutalt összeg

3( EE 3t 5:

F. Közszol gáltatásÍ bevétel

G. Véqleqes pénzbevételekből'
elszáríoÉbeúételekből akoz-'
hasznú tevékenység bevétele

H' Véqleqes pénzkiadásokból'
elszáriolÍ ráförd ításokból a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerÜlt pénzt<iáoáé, ráfordítás

l. Véqleqes pénzkiadásokból'
elszámo]t ráf ord Ításo kból a
személyi jellegű ráfordítás

- eooor: vezero üszEegvrseroK
juttatásai

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen B Nem
Könyruvizsgálői zfuadék

Szeruezet
neve:
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Az egyszeres könynritelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságÍ melléklete PK-141

Szervezet
neve:

Sz

7. Közhasznú j ogiillás megállapítiísához szÜ kséges m utatók (Adato k eze r for i ntb an.)

Alapadatok E]őző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevéte! 353 38(

ebből:

C. A személv észének az
adőző rendá szóló
1995. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 3Í 5!

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. AzEurópai Unió st ól' illetve
a Kohéziós Alapbó! n

G. Korrigált bevéte! [B_(c+D+E+o] 3L7 32!

H. összes ráÍordítás (kiadás) 4L7 N1
l. Ebből személyi iellegÚ ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai

K. Adózott eredmény -64 -27

remÚködő közérdekű önkéntes
k száma
vséorőIszó!ó
íregÍe!elően)

E rőf o r rás e l l átottság m utató i Mutató teljesítése
Igen Nem

ECÍv. 32. 9 F) a) I(Br+Bzyz > t.uuu.uuu, - I-rJ ! x
Ectv. 32. S (4) b) [K7+K2>=O] tr tr
Ectv. 32.5 H) c) il7+t2-A1-A2y(H7+H2)>=Q,/51 ! tr

T ársadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. 5 (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >--O,O2] B !
Ectv. 32. S (s) b) KJL+J2y(H7+H2)>=O,51 ! B
Ectv' 32. 5 (5) c) [(L1-+L2)/2>= 7o fő] ! tr
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