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2. oldal 

B e m u t a t k o z á s :B e m u t a t k o z á s :   
Ma már tudjuk, hogy a pluralista demokrácia kialakításában milyen fontos szerep hárul a harmadik szektorra, a 
civil társadalomra, illetve a civil társadalom által létrehozott nem kormányzati szervezetekre. Maga a demokrácia, 
mint görög szó, eredetileg népuralmat jelentett, illetve egy közösség, vagy a társadalom többsége által kinyilvánított 
akarat érvényre juttatását, illetve juttatásának formáját. Valójában azonban a társadalmak fejlődésével maga a 
demokrácia is – mint társadalmi rend – fejlődött, így mára elérte – ha csak elvi szinten is – hogy nem csak a többség, 
de a kisebbség, akaratát is érvényesíteni tudja a többséggel szemben, illetve a közvetlen társadalom akaratát is a 
mindenkori kormányhatalommal szemben. Tehát a közvetlen társadalom, így polgári kezdeményezések 
összegzéseként körvonalaiban kialakulnak a civil szervezetek formái, ahol a társadalom, illetve egyénenként a 
polgárok önkéntesen vesznek rész közös célok megvalósítása, védelme érdekében. Ezen kezdeményezések elvileg az 
államtól elkülönülve, autonóm módon kell, hogy működjenek, ám ezek a formák mindenkor, a demokrácia 
fejlődésével és átalakulásával együtt újra át és át kell, hogy értékelődjenek.  

A fenti elvet követő módon az Alapítvány a civil szervezetek és civil társadalom támogatásával és szervezett 
programjaival azt szeretné elérni, hogy stabil szociális háttérrel rendelkező, környezetkultúrára és művészetek iránt 
fogékony régió jöjjön létre hazánk eme régiójában. 

 

T e v é k e n y s é g ü n k  b e m u t a t á s aT e v é k e n y s é g ü n k  b e m u t a t á s a   

Általános tevékenységeink voltak 2008-ban: 
A múlt évben sok tekintetben gazdagodott az alapítvány tevékenysége. A legfontosabb változás 

egyértelműen az esélyegyenlőségi programok megjelenése volt, hiszen kiszolgáltatott munkavállalók 
érdekképviseletével és nő jogi programok nem csak általános tevékenységeinkben jelentek meg, 
hanem több NCA szakkollégiumi támogatásnak köszönhetően önálló konkrét tevékenységek kapcsán 
is. Otthon szülés témája, születés hetének megszervezése, varrónők kiszolgáltatottságának 
csökkentése egyaránt komoly változás és új dinamikát adott a szervezet működésének. 

Alapítványunk alapítás óta lát el működési területén (főként Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti 
része, a Nagykunság, Nagysárrét peremvidéke) hiánypótló koordinációs munkát, így ez határozta 
meg 2007-es működését is. Szervezetfejlesztési törekvései, általános civil szolgáltató tevékenységei, 
kisösszegű adományai jócskán hozzájárultak a térség civil életének a fejlődéséhez. Ennek a sokszínű 
munkának a sokasodása volt jellemző 2008-ban is, amikor 19 önálló szakmai programot 
bonyolítottunk le számos közérdekű területet érintve, 5 új kiadvány megjelenését támogattuk. 2009-
ben sem lesz ez másképp, hiszen a tervek között még több tevékenység szerepel, még több 
meghívást kapunk előadói tevékenységekre, facilitátori munkákra, és sok civil szervezetnek vagyunk 
fontos partnere különböző programokban, ahol az együttműködésen alapuló problémakezeléssel 
javítjuk tevékenységeink eredményességét. Fontos célunk, hogy a civil szervezetek és az 
önkormányzatok egymásra találását elősegítsük.  

Alapítványunk korábban is nem csak az NCA – hanem minden más támogatójának 
támogatásával elszámolt. Az elmúlt három évben kilenc alkalommal ellenőrizték alapítványunkat, de 
minden alkalommal rendben volt minden, és nem volt olyan észrevétel, amelyet egy postaváltással ne 
tudtunk volna tisztázni. Alapítványunk valós civil alapokon nyugvó (nem önkormányzat, vagy állami 
intézmény által létrehozott) szervezet, ami nem csak esélyegyenlőség segítésének elvét tartja 
szemelőtt, hanem azt is, hogy működésével a szervezet tevékenységének társadalmi hasznosságát 
fenntartsa, növelje, aminek fő célja más civil szervezetek ágazati közhasznú tevékenységeinek 
segítése. Ezen szempontok miatt kiemelt fontosságú szervezetünk működésének segítése, 
támogatása az NCA működési keretéből. 

Konkrét lebonyolított programjaink: 
- helyi konfliktuskezelés programunkban az NCA szakkollégiumának támogatásával helyi 

találkozókat, fórumokat szerveztünk a képviselő-testület tagjainkat, szakbizottságainak a 
bevonásával, meghívtunk több ágazat képviselőjét, vállalkozókkal ültünk le a helyi támogatási 
kultúra javításáért, szerveztek együttműködését és közös pályázatik létrejöttét 
kezdeményeztük és segítettük. Az NCA nemzetközi szakkollégiumának segítségével a 
határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, hagyományőrzés, kapcsolatépítési célú 
programokkal is bővültek tevékenységeink.  
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- esélyegyenlőségi programok (fentebb említve) 
- Lakossági fórumok, és lakossági önszerveződés, összefogás szervezése a részvételi 

demokrácia fejlesztése érdekében, hogy minél több helyi kérdésben véleményt nyilvánítsanak a 
lakosok. Ennek részben voltak városi rendezvényei, alkossági összejövetelek, és több fórum is.  

- civil műhely szolgáltatás fenntartásával továbbra is közel 30 civil szervezetnek nyújtottunk 
irodai infrastruktúránkkal segítséget tevékenységeik végzéséhez. Irodánk tárgyalója 
megbeszélések, egyeztetések helyszíne. Internet elérhetőségünk díjtalanul használhatják úgy 
is, hogy évek óta nem kaptunk Teleház fenntartásra támogatást. 

- érdekérvényesítés programunkban a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel közösen 
léptünk számos térségi beruházás negatív társadalmi-környezeti hatásával szemben.  

- támogatási tevékenységekkel helyi művészek munkáinak bemutatását segítettük elő, kisebb 
(max. 25-40 ezer forintos) adományokkal helyi rendezvényeket, ifjúsági programokat 
támogattunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a magánadományozók forrásiból egy fillér 
működési költséget sem tartunk meg, azokat maradéktalanul tovább adjuk a valódi 
kedvezményezetteknek. Ehhez persze szükséges a jelen NCA működési támogatás is.  

- helyi identitás erősítése programunk kapcsán kiadványokat jelentettünk meg, illetve azok 
megjelenését támogatottuk,segítettük. 

 
Tevékenységek, tervek 2009-re: 

1.) A szervezet társadalmi aktivitása és hatása 
Alapítványunk nem csak nélkülözhetetlen, hanem jórészt hiánypótló tevékenységet is végez 

Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti részében, Békés megy északi részén, Hajdú-Bihar Nyugati 
részén. Főállású munkatársai révén részt vesz képviselő-testületi üléseken, kapcsolatban áll közel 50 
civil szervezettel, évi 20-30 programot bonyolít le, és ezek kapcsán évente kb. 15-20 ezer emberrel 
kerül kapcsolatba. Alapítványunk egy igen aktív, sokszínű tevékenységet ellátó kiemelten közhasznú 
alapítvány, hiszen semmilyen programja nem hobby tevékenységeket segít, hanem valamennyi 
beavatkozási területe közcélú terület, ahol a kormányzati munkában hiányosságot tapasztalunk. Újság 
cikkek, honlapunk bizonyítják a sokrétű tevékenységünket, melynek talán elismerése, hogy az 
alapítvány vezetője a helyi civil kerekasztal elnökségének tagja lett 2006-tól, és a városi civil fórumnak 
is aktív részvevője és szervezője alapítványunk, amelynek munkáit 2008-ban is maradéktalanul 
elláttuk.  

2.) A pályázó szervezet előző évi aktivitása 
Alapítványunk aktív, sok gyakorlati tevékenységgel foglalkozott a múltévben. A költségvetési 

megszorítások ellenére nem csak maradéktalanul fenntartottuk társadalmi szolgáltatásainkat, hanem 
bővítettük is azokat. (Bővebben fentebb.) Számos tevékenysége komoly sokszorozó hatással bír 
társadalmi hatásait tekintve. 

3.)  Az esélyegyenlőség segítésének elve 
Alapítványunk kizárólag vidéki térségekben fejti ki munkáját, és vidékfejlesztéssel, fenntartható 
tájhasználattal, vidéki népesség megtartó programjaival hátrányos szociális helyzetű, és sokszor 
kisebbségi csoportok számára nyújt közvetett szolgáltatást. Szakmai (jogi) érdekképviseleti munkája 
kapcsán szinte kizárólag a vidéki népesség számára végez érdekképviseleti munkát olyan 
hiányterületek, ahol más azt el nem végzi, így programjaival az társadalmi esélyegyenlőség 
magvalósulásához kíván jelentősen hozzájárulni. Kisebbségi önkormányzattal és a helyi nőegylettel 
együtt működik, azok céljait is igyekszik segíteni. A nők egyenjogúságért nem csak szavakkal, hanem 
tettekkel is teszünk, így 2008-ban már fő támogatói vagyunk a „Születés hete” országos 
rendezvénysorozat túrkevei eseményeinek, és emellett jogsegély szolgálatot kezdtünk el Schiffer 
András egyéni ügyvéd (Védegylet) segítségével a túl dolgoztatott női munkaerők védelméért amely 
esetből egy varróüzem kapcsán több is a tudomásunkra jutott. 
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P é n z ü g y i  b e s z á m o l óP é n z ü g y i  b e s z á m o l ó   

a.) Számviteli beszámoló:  
 

1 8 8 3 2 2 6 8 9 4 9 9 5 6 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

 
2 0 0 8 

év 
 
              adatok E Ft-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) 8.668  8.090 
2 I.    IMMATERIÁLIS JAVAK 25   
3 II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK 8.533  7.970 
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 110  120 
5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 3.504  4.643 
6 I.   KÉSZLETEK    
7 II.  KÖVETELÉSEK    
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK    
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3.504  4.643 
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN 12.172  12.733 
11 C. Saját tőke (12.-16. sorok) 12.113  12.666 
12 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 50  50 
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 9.746  12.395 
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 2.317  221 

16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL    

17 D. Tartalék -   
18 E.  Céltartalék    
19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 59  67 
20 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 59  67 

22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19.sor) 12.172  12.733 
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1 8 8 3 2 2 6 8 9 4 9 9 5 6 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
2 0 0 8 

év 
 
                         adatok E Ft-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 10.205  8.050 

2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
    (1.+2.+3.+4.+5.) 10.205  8.050 

3     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    
4         a.) alapítótól    
5         b.) központi költségvetéstől    
6         c.) helyi önkormányzattól    
7         d.) egyéb 30   
8      2. pályázati úton elnyert támogatás 6.983  7.867 
9      3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 3.191  140 
10      4.  Tagdíjból származó bevétel    
11      5.  Egyéb bevétel 1  43 
12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK    
13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)    
14     1. Pénzügyileg rendezett bevételek    
15     2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    
16 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 10.205  8.050 
17 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)    
18 E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4 8.273  7.846 
19     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6.682  6.897 
20     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
21     3. Ráfordítást jelentő elszámolások 1.206  932 
22     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 385  17 
23 F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1+2+3+4    
24     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    
25     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
26     3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
27     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    
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1 8 8 3 2 2 6 8 9 4 9 9 5 6 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
2 0 0 8 

Év 
 
 

     adatok E Ft-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) 3.138  1.136 

29 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi  
eredménye (A/I-E/1-E/4) 3.138  1.136 

30 Vállalkozási tevékenység tárgyévi    
pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)    

31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) -1.206  -932 

32 Közhasznú tevékenység nem pénzben  
realizált  eredménye (A/II-E/2-E/3) -1.206  -932 

33 Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált  eredménye (B/2-F/2-F/3)    

34 I.   Adózás előtti eredmény  B-F/I+-H2    
35 J.   Fizetendő társasági adó    
36 K. Tárgyévi eredmény 2.317  221 

37 Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2.317  221 

38 Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
Eredménye (I-J)    

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1.125 
40              1. Bérköltség 819 
41                  ebből   - megbízási díjak  
42                              - tiszteletdíjak  
43               2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 30 
44               3. Bérjárulékok 276 
45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 5.065 
46 C. Értékcsökkenési leírás 1.538 
47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 101 
48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  

49              ebből:  A Korm.rend. 16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként  
                         elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás  

50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege  
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b.) Költségvetési támogatás felhasználása: 

Alapítványunk nem részesült közvetlen költségvetési támogatásban. 

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Alapítványunk az alakulást követő indulótőkét nem gyarapította, illetve nem változtatta, 

tehát a vagyont nem változtattuk, nem használtuk fel. 

A tőkeváltozás: 2007. évi 10.182 eFt, a 2008. évi 12.395 eFt, változás +21,7 % 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;  

Tárgyévben és azt megelőző évben szervezetünk célszerinti juttatást nem adott. 

e) A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól kapott támogatás mértékét; 

Támogató Azonosító Téma Összeg 

Nemeti Civil Alapprogram NCA-CIV-07-A-0335 Civil képzések megszervezése, 
lebonyolítása 227.360 

Nemeti Civil Alapprogram NCA-EA-07-P-0543 Működési pályázat 550.000 

Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány KCS/08/102 szerz. 

Diákpályázat a túrkevei  
oromdíszes épületek megismerésére 
és bemutatására 

30.000 

Norvég Civil Támogatási Alap NCTA-2008-Z00324 
Környezet és természetvédelmi 
érdékérvényesítés civil jogi 
eszközökkel  

2.348.133 

Nemeti Civil Alapprogram NCA-NK-08-A-P-0115 
A házi élelmiszer feldolgozás, 
előállítás elfeledett tudásának 
terjesztése 

1.000.000 

Nemeti Civil Alapprogram NCA-NK-08-B-P-0161 
Objektíven – nemzetközi 
tapasztalatok tükrében – az 
intézményen kívüli szülésről 

1.100.000 

Nemeti Civil Alapprogram NCA-CIV-08-B-P-0100 
Női méltóság és jogok 
érdekképviselete és érdekvédelme a 
Nagykunságban  

1.460.000 

Nemeti Civil Alapprogram NCA-NK-08-C-P-0237 Közös gyökereink – a hagyományos 
állattartás szerepéről  651.200 

 
 

f.) A szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét; 

Kontos Tivadar, kuratóriumi tag 2008. január-április hónapban az alapítvány foglalkoztatottja 
volt, munkabére bruttó havi 100.000 eFt. 

 

 

 

 Barna Tamás 

 Kuratóriumi elnök 


