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Az egyesület székhelye: 2000. Szentendre, Móricz Zsigmond utca 26. 
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Megyei nyilvántartási szám: 13-02-0001268 

Jelen beszámoló elfogadásra került: 2020.július 23-i közgyűlésen 

 

 

 

 Egyesületünk 2019 évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak 

megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 128 e Ft, 

saját tőke 1 128 e Ft volt. Az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény levezetése 

mellékelve. 

 Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól 

kapott támogatás 

- 2019 évben egyesületünk támogatást nem kapott 

- Személyi jövedelemadó l%-ának átutalt összege: 55,586 Ft 

 Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás 

 Cél szerinti juttatások kimutatása 

Szervezetünk természetbeni adományok formájában nyújtott támogatást 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, nem vettek igénybe.  

 Az elmúlt év történései 

1. január 21 – Elnökségi ülés 

2. április 20 – Húsvéti tojáskeresés – Sztaravoda forrás – 12 tagcsalád 

3. május 1 – 1. NSzE süti verseny – Postás strand – 5 tagcsalád 

4. május 18 - NOE Közgyűlés – Szent Margit Gimnázium – 6 fő 

5. június 9 – Tavaszi bringatúra, családi nap – Postás Strand – 5 tagcsalád 

6. augusztus 11-16 – Erzsébet tábor Zánka – 11 gyerek, 1 kisérő  

7. szeptember 14 NOE Őszi Találkozó – Skanzen – 14 tagcsalád 

8. szeptember 28 – Őszi Családi nap (5Tengelyen – Zsámbék) 10 tagcsalád 

9. október 26 – Tökfaragás – Kolping ház – 7 tagcsalád 

10. november 23 – Adventi koszorúkészítés – Kolping ház – 9 tagcsalád 

11. november 30 – Mikulás ünnepség – Karitász ház – 10 tagcsalád 

19. december 22 – Karácsonyi Gyertyagyújtás -Szent Péter-Pál Templom kertje – 8 

tagcsalád 

 

 

 

 Taglétszám alakulása a 2019. évben 

6 új család lépett be az Egyesületünkbe: 

 Prait Zsófia 

 Veisenburger Imréné 

 Bartókné Deák Ilona 

 Rudanné Győry Anna Magdaléna 

 Hupekné Kiss Anita 

 Patocskai Éva 

 

4 család lépett ki saját kérésre az egyesületből.  
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 Pályázatok 

- 2019. május 10-ig lehetett beadni pályázatot az Erzsébet-táborhoz, melyet egy 11 

fős csoport részere adtunk be, és nyertünk meg.  

 Adományokról 

 tanévkezdési adomány  

 tartós élelmiszer (liszt, cukor) 

 NOE Angyali Csomagküldő Szolgálat 3 család. 

 

 

Szentendre, 2020. március 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


